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Hur går det undersökta företaget tillväga för att värdera sitt 

varulager? Har det undersökta företaget svårigheter med att värdera 

varulagret, i så fall vilka? Kan det undersökta företagets värdering 

av varulagret förbättras? 

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och analysera 

varulagervärdering i ett tillverkande företag. Uppsatsen syftar till 

att undersöka om det uppstår svårigheter vid värdering av 

varulagret i det undersökta företaget och vilka dessa är. Den syftar 

även till att undersöka om företagets varulagervärdering kan 

förbättras. 

I uppsatsen har en kvalitativ metod valts. Referensramen är 

uppbyggd av vetenskaplig litteratur och artiklar. Empirin bygger på 

personliga intervjuer. Referensramen och empirin har ställts mot 

varandra i analysen för att slutsatser skulle kunna dras. 

Det undersökta företaget följer råden i BFNAR 2000:3 för 

värdering av varulagret även om inte huvudreglerna tillämpas. 

Företaget har vissa svårigheter med varulagervärderingen men 

dessa är inte betydande då värderingssystemet som helhet fungerar 

bra. De förbättringar företaget kan göra är att fastställa 

produkternas värde vid varje förädlingssteg, bli bättre på att följa 

upp förkalkyler med efterkalkyler, utbilda operatörerna för 

noggrannare rapportering samt förbättra värderingen vid 

månadsbokslut. 

Varulagervärdering, tillverkande företag, BFNAR 2000:3 
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How does the investigated company value it’s inventory? Do the 

investigated company have difficulties in valuing the inventory, if 

so, which? Can the investigated company’s inventory valuation be 

improved? 

The purpose of the bachelor thesis is to describe and analyze 

inventory valuation in a manufacturing company. The thesis aims 

to investigate if difficulties arise in the inventory valuation in the 

investigated company and which they are. It also aims to 

investigate if the company’s inventory valuation can be improved. 

In the thesis a qualitative method has been chosen. The frame of 

reference is composed of scientific literature and articles. The 

empirics are composed of personal interviews. The frame of 

reference and the empirics have been put against each other in the 

analysis for conclusions to be drawn. 

The investigated company conforms to the principles in BFNAR 

2000:3 for the valuation of the inventory even if it doesn’t conform 

to the main principles. The company has some difficulties with the 

inventory valuation but these are not significant as the valuation 

system as a whole functions well. The improvements the company 

can make are to determine the value of the products at each 

processing step, become better at following up the pre calculations 

with after calculations, educate the operators for more accurate 

reporting and improve the valuation of monthly financial 

statements. 

Inventory valuation, manufacturing company, BFNAR 2000:3
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Beskrivning 

En kostnad som kan hänföras direkt till ett visst 

kalkylobjekt. (Olsson, 2005, s. 41) 

En organisation för revisors- och rådgivarbranschen. 

(Thomasson, 2008, s. 10) 

Normer och praxis för hur redovisning och bokföring ska 

genomföras. (FAR, 2006, s. 24) 

International Accounting Standards, äldre internationella 

redovisningsrekommendationer. (FAR SRS Inledning till 

rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor) 

International Financial Reporting Standards, internationella 

rekommendationer för redovisning. (FAR SRS Inledning till 

rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor) 

En kostnad som inte direkt kan hänföras till ett visst 

kalkylobjekt. (Olsson, 2005, s. 42) 

Ett företag som inte uppfyller kraven för ett större företag. 

(ÅRL 1 kap 3 § p. 5) 

Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

genomsnittliga antalet anställda har under de två senaste 

åren uppgått till mer än 50, balansomslutningen överstiger 

25 miljoner kronor, nettoomsättningen överstiger 50 

miljoner kronor. (ÅRL 1 kap 3 § p. 4) 
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1 Inledning 

 inledningen beskrivs bakgrunden till värdering av varulager och problem kring 

värderingen diskuteras. Här specificeras även problemformulering, syfte samt målgrupp 

för kandidatuppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Företags externa redovisning syftar till att ge utomstående intressenter information om 

företagets finansiella ställning. (Smith, 2006, s. 17) Ett av de äldsta och kanske mest 

avgörande redovisningsproblemen är redovisning och värdering av tillgångar. Tillgångar kan 

delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar definieras 

som tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och omsättningstillgångar utgör övriga 

tillgångar (ÅRL 4 kap 1 §). Av omsättningstillgångarna är varulagret en av de största posterna 

i ett tillverkande företags redovisning. (Falkman, 2001, s. 23, 88) Definitionen av varulager 

är: 

”Varulager är materiella tillgångar, som är avsedda för försäljning i den 

ordinarie verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för att bli 

färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) eller ska användas i 

produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, 

förbrukningsartiklar)” (BFNAR 2000:3 p. 2) 

Redovisning av varulager i onoterade företag ska utgå från Årsredovisningslagen som 

tillämpas i kombination med Redovisningsrådets rekommendation RR 2:02 eller 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, som har anpassats efter 

Redovisningsrådets rekommendation. Den rekommendation eller det råd som väljs ska 

tillämpas i sin helhet. (BFNAR 2000:2 p. 5) Det som skiljer dem åt är att råden består av ett 

antal lättnadsregler som rekommendationen saknar. (BFNAR 2000:3 Introduktion) 

Noterade företag ska sedan 1 januari 2005 tillämpa IAS/IFRS i sin koncernredovisning men 

även onoterade bolag får sedan det här datumet välja att använda sig av dessa standarder i sin 

koncernredovisning. Onoterade dotterbolag som ingår i en noterad koncern samt övriga 

onoterade dotterbolag behöver inte tillämpa de internationella redovisningsreglerna utan kan 

tillämpa svenska regler och rekommendationer. (Edlund & Kyrö, 2005, s. 24-25) Den 

internationella standard som avser värdering av varulager är IAS 2 Inventories. (BFNAR 

2000:3 Introduktion)  

Till följd av sin storlek påverkar varulagret i stor utsträckning det resultat som företaget 

redovisar vilket har lett till att det utvecklats ett flertal värderingsprinciper för varulager. 

Oavsett värderingsprincip ska fysiska lagerkvantiteter fastställas och varulagrets poster 

värderas i samband med bokslutet. Lagerkvantiteterna och värdet på lagret ska fastställas 

minst en gång om året och då vanligen i samband med bokslutsarbetet. (Falkman, 2001, s. 88, 

91; Westermark, 1996, s. 8, 15-16) 

Ett företags externa redovisning ska bestå av resultaträkning och balansräkning med 

tillhörande noter samt en förvaltningsberättelse. (ÅRL 2 kap 1 §) En viktig del av 

I 
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balansräkningen i ett tillverkande företag är ofta tillgångsposten varulager. Värdering av 

varulager görs bland annat för att beräkna företagets vinst genom att periodens kostnader för 

de avyttrade varorna bestäms och ställs mot periodens intäkter. Det är därför viktigt att värdet 

fastställs på ett tillförlitligt sätt vilket kan innebära vissa svårigheter, speciellt för företag med 

egen tillverkning som har produkter i arbete (PIA) och färdigvarulager. (Westermark, 1996, s. 

7-8, 15)  

Med anledning av att det finns svårigheter med att värdera varulagret korrekt är vanligen 

granskningen av varulagervärderingen en central del i arbetet kring revisionen. För att avgöra 

om värderingen är korrekt ska en revisor kritiskt granska och bedöma företagets redovisade 

varulagervärde. (FAR, 2006, s. 138; Swartley & Hall, 1988, s. 20)    

1.2 Problemdiskussion 

Varulagret är en stor och svårbedömd post i de flesta tillverkande företags balansräkning och 

kan därmed ha en väsentlig inverkan på företagets resultat. Det är därför viktigt att varulagret 

redovisas korrekt för att företagets resultat ska bli rättvisande (FAR, 2006, s. 138). Dock finns 

det stora risker för fel vid värdering, klassificering och inventering av varulagret vilket kan 

bero på komplicerade bedömningar samt standardiserade och otillräckliga 

lagerredovisningssystem. Varulagrets komplexitet kan leda till svårigheter för läsare av 

årsredovisningen vid avgörandet om lagret i företagets årsredovisning redovisats korrekt. 

(Westermark, 1996, s. 7, 15) Varulagervärderingen är även ett område vars utfall revisorer 

sällan är helt nöjda med. (Davis, 1983, s. 57) 

På grund av de existerande svårigheterna med varulagervärdering i ett tillverkande företag är 

det intressant att studera detta närmare genom en fallstudie. Detta för att ge en tydligare bild 

av vilka värderingssvårigheter ett undersökt företag upplever och hur de kan avhjälpas. 

1.3 Problemformuleringar 

 Hur går det undersökta företaget tillväga för att värdera sitt varulager? 

 

 Har det undersökta företaget svårigheter med att värdera varulagret, i så fall vilka? 

 

 Kan det undersökta företagets värdering av varulagret förbättras? 

1.4 Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och analysera varulagervärdering i ett 

tillverkande företag. Uppsatsen syftar till att undersöka om det uppstår svårigheter vid 

värdering av varulagret i det undersökta företaget och vilka dessa är. Den syftar även till att 

undersöka om företagets varulagervärdering kan förbättras. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är det undersökta företaget samt personer med intresse av 

varulagervärdering; dess principer, genomförande och svårigheter. 
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2 Metod 

 metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet för uppsatsen, val av företag och 

intervjurespondenter samt val av metod för genomförandet. Hur datainsamlingen utförts 

och metod för att analysera den insamlade informationen beskrivs även. Dessutom diskuteras 

uppsatsens validitet och reliabilitet. 

2.1 Val av ämne 

Valet av ämne grundar sig på att problem med att värdera varulager belystes vid en 

föreläsning under kursen Redovisning och revision vid Mälardalens högskola vårterminen 

2010. Då varulagervärdering förekommer i många företag och värderingen ofta innebär 

svårigheter var ämnet intressant att utforska. Hur ett tillverkande företag praktiskt gör sin 

varulagervärdering samt vilka svårigheter det innebär enligt företaget är något som har 

studerats i denna uppsats för att förbättringsförslag skulle kunna ges.  

2.2 Val av företag och intervjurespondenter 

Det företag som valts för studien är ett onoterat större tillverkande företag verksamt inom 

stålindustrin. Avgörande för valet av företag var personlig kontakt med controllern och att 

företaget bedriver tillverkning. Intervjurespondenter på företaget var dess logistiker och 

controller. Anledningen till detta var att logistikern har ansvaret för varulagret och 

inventeringen av det samt att controllern ansvarar för värderingen av varulagret. Företagets 

namn kommer inte att nämnas i uppsatsen på grund av önskemål om anonymitet. För att få 

ytterligare en infallsvinkel intervjuades en auktoriserad revisor, som föreläste under ovan 

nämnd kurs, på grund av dennes långa erfarenhet av revision i tillverkande företag och 

därmed av varulagervärdering.  

2.3 Val av metod 

Valet av metod bör göras utifrån vilken problemformulering som ska besvaras då metoden är 

ett redskap för att komma fram till ny kunskap och lösa problem. Det går att skilja mellan två 

olika angreppssätt vid val av metod; kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa metoden 

bygger på objektivitet, hypotesprövningar mot verkligheten och omfattar ett stort antal 

forskningsobjekt. Den kvalitativa metoden bygger på subjektivitet samt förklaring av och 

förståelse för ett problemområde som är förankrat i verkligheten. Metodens resultat grundar 

sig på ett fåtal undersökningar och en större mängd variabler som tolkas mot referensramar. 

Den kvalitativa metoden innebär att ett begränsat område studeras mer ingående och metoden 

associeras vanligen med exempelvis observationer och intervjuer. I kvalitativ forskning 

används ofta fallstudier som kan sägas utforska, beskriva och jämföra fenomen. (Denscombe, 

2009, s. 62-63, 367, 398; Holme & Solvang, 1991, s. 13, 85, 87; Olsson & Sörensen, 2001, s. 

14)  

En fallstudie syftar till att grundligt redogöra för förhållandena kring en alternativt ett par 

befintliga företeelser. Genom att fallstudien endast undersöker en enhet kan det fallet studeras 

mer ingående och kanske leda till insikter som annars inte skulle ha framkommit. Fallstudien 

lägger tyngdpunkt vid djupet på studien snarare än bredden samt specialisering snarare än 

generalisering. (Denscombe, 2009, s. 59-60, 62) 

I 
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För uppsatsen har en kvalitativ metod använts eftersom en mer djupgående undersökning 

krävdes för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Den typ av kvalitativ metod som valdes för att 

genomföra undersökningen var en fallstudie. Detta då en sådan studie gav en mer ingående 

inblick i företaget vilket krävdes för att erhålla tillräcklig och djupgående information som 

sedan kunde analyseras och leda till slutsatser. 

2.4 Datainsamling 

Datakällor kan delas in i primära och sekundära. Primärdata är material som har samlats in av 

den som undersöker ett problem för att tillämpas i studien. Sekundärdata är information som 

redan har insamlats av andra. (Artsberg, 2005, s. 45; Björklund & Paulsson, 2003, s. 67-68) 

2.4.1 Sekundärdata 

En förundersökning har gjorts genom att sekundärkällor inom varulagervärdering och 

redovisning studerats. Dessa källor bestod av vetenskaplig litteratur såsom böcker och 

artiklar, lagtexter, redovisningsrekommendationer och redovisningsråd. Referensramens 

informationsinsamling har utförts likt förundersökningen, dock med ytterligare fördjupning. 

Tryckt litteratur inom området har insamlats från Mälardalens högskolas bibliotek i Eskilstuna 

och Västerås samt Nyköpings stadsbibliotek. Även litteratur från tidigare kurser inom 

företagsekonomi har använts. För att hitta litteratur har sökorden varulager, värdering, 

varulagervärdering, kalkyler, redovisning, kvalitativ samt kvantitativ metod använts. 

Vetenskapliga artiklar och övriga artiklar har hämtats från databaserna ELIN@Mälardalen 

och ProQuest som är tillgängliga via högskolans webbplats. De sökord som använts i 

kombinationer är inventory, inventories, FIFO, costing methods, valuation, auditing, 

manufacturing och problem.  

Lagtext (nuvarande lydelser) och rekommendationer kommer från Sveriges Rikes Lag 2010, 

FAR Samlingsvolymen 2009 Redovisning samt databasen Far Komplett som även den är 

tillgänglig via högskolans webbplats. 

2.4.2 Primärdata 

Efter genomförd litteraturundersökning har primärdata insamlats genom en fallstudie på ett 

tillverkande företag där dess värdering av varulager studerats med hjälp av intervjuer. Även 

en intervju med en revisor har genomförts gällande revision i tillverkande företag. 

Intervjuernas genomförande 

När information som bygger på människors erfarenheter, åsikter och uppfattningar ska samlas 

in är intervjuer lämpliga. (Denscombe, 2009, s. 232) En djupare förståelse för det undersökta 

området fås lämpligast genom inte helt standardiserade intervjuer där intervjupersonens egna 

uppfattningar och synpunkter kan lyftas fram. Intervjuer som inte är helt standardiserade går 

under benämningen semistrukturerade intervjuer vilket innebär färdiga ämnen och frågor som 

kan behandlas i valfri ordning samt att respondenten tillåts tala fritt och utveckla sina 

synpunkter. (Holme & Solvang, 1991, s. 86-87, 111) För genomförande av den 

semistrukturerade intervjun är en personlig intervju det vanligaste tillvägagångssättet. 

(Denscombe, 2009, s. 234-235) En personlig intervju är lämplig då den som undersöker något 
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kan observera den intervjuades kroppsspråk samt att det går lättare att använda bredare 

frågeställningar. (Svenning, 2003, s. 119) 

Vid en personlig intervju går det att lita på endast minnet men detta kan vara otillräckligt då 

det finns risk för feltolkningar och att viss information glöms bort. Som hjälpmedel kan då 

anteckningar och/eller ljudupptagningar användas. Fördelarna med detta är att 

ljudupptagningen är bestående och att en omfattande dokumentation av intervjun erhålls. 

(Denscombe, 2009, s. 258-259) 

För att få kontakt med de utvalda intervjurespondenterna skickades e-post med förklaring av 

uppsatsen och dess syfte samt förfrågan om personlig intervju. Därefter gjordes en 

överenskommelse med respondenterna angående tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. Det ansågs lämpligt att börja med att intervjua respondenterna på företaget för 

att sedan kunna anpassa frågeställningarna till revisorn något efter det som framkommit under 

fallstudien. Då uppsatsen strävade efter att fånga personliga erfarenheter kring värdering av 

varulager var den semistrukturerade intervjun lämplig som datainsamlingsmetod för att få mer 

utförliga svar och reflektioner från respondenterna. För att få en så fullständig dokumentation 

som möjligt och undvika risken för feltolkningar samt att information gick förlorad användes 

en ljudinspelare för att spela in intervjuerna med respondenterna. 

De första två intervjuerna genomfördes under tre timmar den 22 april 2010 hos det undersökta 

företaget med först dess logistiker och sedan dess controller. Intervjuerna hade ett 

semistrukturerat upplägg med förutbestämda frågor som anpassades under intervjuns gång. 

Respondenterna började med att berätta fritt om sitt arbete kring varulagret; logistikern om 

hur denne hanterade lagerkvantiteter och controllern om hur denne genomförde värderingen 

av varulagret. Därefter kompletterades deras redogörelser med de frågeställningar som inte 

redan hade besvarats. Genom att respondenterna berättade fritt om sitt arbete erhölls även 

sådan information som annars inte skulle ha framkommit. Under intervjun med logistikern 

genomfördes även en förenklad inventering av ett av företagets lager i syfte att tydliggöra hur 

inventeringar går till på företaget. 

Den tredje intervjun genomfördes under en timme den 27 april 2010 med en auktoriserad 

revisor från revisionsbyrån KPMG på dennes kontor i Västerås. Även den här intervjun var 

semistrukturerad, dock inte i samma utsträckning som intervjuerna på företaget. 

Intervjufrågorna till revisorn byggde till stor del på den information som erhölls vid de 

tidigare intervjuerna på det undersökta företaget för att få mer information att bygga empirin 

och analysen på. 

Intervjuernas efterarbete 

När informationen från intervjuerna i en kvalitativ undersökning är färdiginsamlad är 

analysen av den både krävande och komplicerad på grund av att informationen måste 

struktureras och organiseras. (Holme & Solvang, 1991, s. 117) Trots att bearbetningen av 

informationen är en tidskrävande process är det viktigt att skriva ut den ljudinspelade 

intervjun bland annat för att få fram en mer lättanalyserad data än ljudupptagningen. 

(Denscombe, 2009, s. 260) 
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Efter intervjuernas genomförande började bearbetningen av den information som samlats in 

under respektive intervju. Den första bearbetningen av intervjuerna innebar att 

ljudinspelningen dikterades upp ord för ord för att inte väsentlig information skulle gå 

förlorad. Denna procedur var tidskrävande men nödvändig. Därefter lästes intervjuerna 

igenom och viktig information plockades ut för utformning av empirikapitlet samt för vidare 

analys. 

2.5 Metod för analys 

I analyskapitlet har den insamlade empirin ställts mot referensramen. Detta genom 

jämförelser mellan hur värderingen av varulagret ska göras enligt referensramen och hur den 

görs i företaget. Informationen i analysen angående det undersökta företaget kommer från 

företagets controller och logistiker men ingen uppdelning av informationen från dessa har 

gjorts. Även en revisors synpunkter på varulagervärdering från empirin har använts i 

analysen. Utifrån detta har egna reflektioner presenterats. Jämförelserna mellan teori och 

praktik samt analysen av de principer och metoder som företaget använder ligger till grund för 

de slutsatser som har dragits. 

2.6 Källkritik 

En dokumenterad källas trovärdighet får aldrig tas för given utan måste alltid ifrågasättas. Det 

är vanligt att information som akademiska tidskrifter och bokförlag ger ut kontrolleras för att 

delvis garantera läsaren om informationens kvalitet. Trots denna kontroll måste källan ändå 

ifrågasättas. (Denscombe, 2009, s. 301-302) 

Artiklarna som använts i uppsatsen är hämtade från vetenskapliga tidskrifter där de har blivit 

granskade innan publicering. Informationen i den litteratur och de artiklar som använts i 

uppsatsen har jämförts för att kontrollera deras samstämmighet. I största möjliga mån har 

aktuella källor och senaste upplagor använts som referenser. Dock har även viss äldre 

litteratur och artiklar använts då de fortfarande ansågs aktuella och gick att applicera på den 

svenska redovisningen. Stor del av de nyare artiklarna som finns inom ämnesområdet 

behandlade varulagervärderingen i förhållande till regler som inte får tillämpas i svensk 

redovisning och har därför inte använts. 

Att företaget valts på grund av personliga kontakter kan innebära att informationen inte har 

ifrågasatts lika mycket som om den hade kommit från en okänd part. Det har dock undvikits 

genom att två i uppsatsgruppen inte kände respondenten och därmed var opartiska. För 

uppsatsen behövdes en beskrivning av hur företaget gör sin varulagervärdering vilket 

framkom genom den information som erhölls under intervjuerna. Informationen är dock svår 

att kontrollera och ifrågasätta för en utomstående part. I det här fallet kan den personliga 

kontakten ha inneburit att bredare och mer djupgående information erhållits som underlag till 

empirikapitlet. Företagets anonymitet innebär att läsaren av uppsatsen inte kan ta kontakt med 

företaget och göra om exakt samma undersökning men anonymiteten är ingenting som 

påverkar denna uppsats innehåll och resultat.    

En auktoriserad revisor med lång erfarenhet av att genomföra revisioner av tillverkande 

företags varulager ansågs vara en bra intervjurespondent på grund av sina kunskaper. Då 
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uppsatsens fokus inte ligger på revisorers syn ansågs det vara tillräckligt med en revisor som 

intervjurespondent. Anledningen till att en oberoende revisor, och inte det undersökta 

företagets revisor, valdes som respondent var att informationen som eftersträvades var av 

allmän karaktär där någon specifik kunskap om företaget inte var nödvändig.  

2.7 Validitet och reliabilitet 

Att kunna koppla ihop teori och empiri är något som kan vara problematiskt men måste göras 

för att ge forskningen mening. Denna koppling brukar kallas för validitet vilket innebär att 

studien undersöker det den ska undersöka. Validitet kan även innebära huruvida 

informationen avspeglar verkligheten och innefattar de väsentliga frågorna och därmed är 

trovärdig (Denscombe, 2009, s. 425). Validitet uppnås enklare i den kvalitativa 

undersökningen än i den kvantitativa. (Svenning, 2003, s. 63) 

Att få en så hög tillförlitlighet som möjligt i forskningen är ett vanligt problem i den 

samhällsvetenskapliga teorin. En studies tillförlitlighet kallas för reliabilitet. (Svenning, 2003, 

s. 63) Reliabiliteten beskriver hur väl studien undersöker det den ska undersöka. (Olsson & 

Sörensen, 2001, s. 73) En undersökning med hög tillförlitlighet ska kunna göras igen och ge 

samma resultat och om variationer uppkommer i resultatet ska det bero på en variation i 

mätobjektet. (Denscombe, 2009, s. 424)  

Tidigt i uppsatsarbetet gjordes en fördjupning i teorin kring varulagervärdering för att få en 

bra uppfattning om det valda ämnesområdet och vilken information som behövde samlas in 

för att uppnå uppsatsens syfte. Därmed kunde rätt intervjurespondenter väljas ut och lämpliga 

frågor arbetas fram. Intervjurespondenterna på företaget ansågs vara mest lämpade att besvara 

frågorna eftersom de var de enda som har hand om varulagret och dess värdering. Den valda 

revisorn har lång praktisk erfarenhet av tillverkande företag och dess varulagervärdering 

vilket innebar att denne har den kunskap som krävdes för uppsatsen.  

För att kunna bedöma uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet samt för att det ska finnas 

möjlighet att genomföra undersökningen igen har de val som gjorts motiverats och förklarats i 

metodkapitlet. De frågor som intervjurespondenterna fick besvara har bifogats i Bilaga 1 och 

2. Trots det är det inte säkert att det går att uppnå samma resultat eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade och därmed möjliggjorde för ytterligare information utöver de ställda 

frågorna att framkomma. Dessutom har företaget som nämnts ovan valt att vara anonymt. 
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3 Referensram 

referensramen presenteras teori rörande lagervärdering. Inledningsvis beskrivs de lagar 

och redovisningsråd som kan tillämpas följt av de normer och principer som råder. Vidare 

ges en inblick i värderingsmetoder och hur revisionen av varulager kan gå till. 

3.1 Introduktion 

Värdering av varulager är både ett praktiskt och teoretiskt problem. Då det inte finns några 

detaljerade regler för hur ett företag ska utforma sin interna redovisning kan företag göra olika 

värdering av liknande omsättningstillgångar. Beräkning av ett varulagers värde kan därmed 

ske med viss variation. (Falkman, 2001, s. 89, 91, 99) 

Vid redovisningen av varulagret finns det två grundläggande frågor som måste behandlas; 

 Ska varulagret värderas till verkligt värde eller till anskaffningsvärde? 

 Hur ska beräkningen av varulagervärdet gå till? (BFNAR 2000:3 Introduktion) 

Dessa två, samt andra frågor gällande värdering, behandlas i Bokföringsnämndens allmänna 

råd. (BFNAR 2000:3 Introduktion) Även i Årsredovisningslagen finns paragrafer som är 

tillämpliga på värdering av varulager. (ÅRL 4 kap) En inventering som fastställer 

lagerkvantiteten måste ske innan värderingen av varulagret kan göras och för själva 

värderingen kan sedan ett antal principer och metoder tillämpas. (Falkman, 2001, s. 91) För 

att säkerställa varulagret och dess värdering görs en granskning av detta vid revisionen av ett 

företags årsredovisning. (FAR, 2006, s. 138) 

3.2 Lagtext 

I Årsredovisningslagen finns lagstiftning för upprättande och offentliggörande av årsbokslut 

och årsredovisning. Lagen tillämpades första gången år 1997 till följd av krav på anpassning 

till Europeiska Gemenskapernas direktioner. (Thomasson, 2008, s. 8-9) Årsredovisningslagen 

ska tillämpas av bokföringsskyldiga företag och verksamheter samt moderföretag och 

koncerner. (Bokföringslagen 1 kap 2 §) Årsredovisningslagens fjärde kapitel innehåller olika 

värderingsregler varav en del kan användas vid värdering av varulager. (ÅRL 4 kap) 

3.3 Redovisningsråd 

Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden är ansvarig för att utveckla god 

redovisningssed för bokföring och offentlig redovisning i svenska företag. Det genom att 

nämnden bland annat arbetar med att ta fram råd för hur Bokföringslagen och 

Årsredovisningslagen ska tillämpas. Råden ges ut i en serie vid namn Bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR). Tanken bakom framtagandet av de allmänna råden för redovisning av 

varulager är att varulagret ska kunna redovisas på ett rättvisande sätt utan att företaget 

behöver lägga ned allt för stora arbetsinsatser. (BFNAR 2000:3 Introduktion; 

Bokföringsnämnden Inledning) Noterade företag använder rekommendationen RR 2:02 

Varulager för värdering av varulager. Onoterade företag tillämpar BFNAR 2000:3 

Redovisning av varulager som är en anpassning av RR 2:02 Varulager. (BFNAR 2000:2 

Motivering). BFNAR 2000:3 innehåller olika råd för hur värderingen av varulagret ska 

I 
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genomföras beroende på om det är ett mindre eller större företags varulager som ska värderas. 

(BFNAR 2000:3 p. 3) 

3.4 Inventering 

Ett företag kan utforma sin lagerbokföring på olika sätt men oavsett hur det görs måste 

företaget i samband med balansdagen kontrollera att de bokförda varorna existerar i lagret. 

Detta kan antingen göras genom en inventering på balansdagen, om en fullständig 

lagerbokföring inte finns, eller vid något annat tillfälle om fullständig lagerbokföring finns. 

En skattskyldig ska inventera varje post i lagret som är avsedd för omsättning eller 

förbrukning samt upprätta en förteckning över varje posts värde (Inventeringslagen 1 § 1 st). 

Vid inventering på balansdagen ska revisorn eller någon av dennes medarbetare närvara för 

att observera inventeringen samt för att kontrollera planering, genomförande och 

dokumentation av den. Inventering vid ett annat tillfälle än på balansdagen sker på samma sätt 

som vid inventering på balansdagen men innebär att revisorn noggrant måste granska 

lagerbokföringen och de transaktioner som skett mellan inventeringsdagen och balansdagen. 

(FAR, 2006, s. 138-139) 

3.5 Normer och principer 

Ett antal normer och principer kan tillämpas för värdering av varulager. (Falkman, 2001, s. 

91) Nedan presenteras rättvisande bild, matchningsprincipen, försiktighetsprincipen samt 

lägsta värdets princip. 

3.5.1 Rättvisande bild 

Definitionen av begreppet rättvisande bild är ”Balansräkningen, resultaträkningen och 

noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat”. (ÅRL 2 kap 3 §) Begreppet kan sägas innebära att årsredovisningar ska upprättas i 

enlighet med god redovisningssed och på ett överskådligt sätt och därmed i sin helhet återge 

en rättvisande bild. Om ett företag avviker från god redovisningssed för att kunna uppnå 

rättvisande bild ska företaget upplysa om det i not. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson 

& Rohlin, 2006, s. 110) 

3.5.2 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att nedlagda utgifter, som kommer att generera intäkter, ska 

kostnadsföras samma period som intäkterna. Uppfyllande av matchningsprincipen leder till att 

rätt resultat för perioden redovisas. (Falkman, 2001, s. 21) Bestämmandet av 

anskaffningsvärdet beror på tillämpningen av matchningsprincipen eftersom detta bestämmer 

vilka kostnader i lagret som aktiveras och ställs mot intäkterna från försäljningen av varorna. 

(Smith, 2006, s. 121)  

3.5.3 Försiktighetsprincipen och lägsta värdets princip 

Försiktighetsprincipen innebär att ett företags tillgångar värderas lågt och dess skulder högt 

samt att vinster inte ska tas upp förrän de har förverkligats medan förluster ska tas upp redan 

när de befaras. (Thomason et al., 2006, s. 112) I redovisningssammanhang talas det om lägsta 

värdets princip som är den huvudsakliga värderingsregeln för varulager. (BFNAR 2000:3 p. 

3.1) Principen innebär att en omsättningstillgång värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
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och verkligt värde. Det är sedan detta värde som tas upp i balansräkningen. (ÅRL 4 kap 9 §) 

Värderingen ska ske på varje post för sig, kollektiv värdering av varulagret är endast tillåten i 

undantagsfall och då för likartade varugrupper och när kostnaden för individuell värdering är 

obefogat stor. (BFNAR 2000:3 p. 3.1) 

Anskaffningsvärde 

Vilket värde som ska utgöra anskaffningsvärdet för ett varulager påverkas av vilken 

sammansättning det har, det vill säga om det innehåller inköpta produkter eller 

egentillverkade hel- och halvfabrikat. (BFNAR 2000:3 p. 3.2) För den del av varulagret som 

består av inköpta varor ska det i anskaffningsvärdet ingå varornas inköpspris samt avgifter för 

import, tull, transport och övrig hantering. Även andra direkt hänförbara kostnader till varorna 

ska ingå vilket kan innebära problem när det gäller att avgöra vilka dessa kostnader är då 

hänsyn måste tas till eventuella rabatter och annat som minskar anskaffningsvärdet. (BFNAR 

2000:3 p. 3.2.1; Falkman, 2001, s. 90) För den del av varulagret i ett större företag som består 

av egentillverkade varor ska det i anskaffningsvärdet enligt en efterkalkyl ingå kostnader för 

råmaterial, halvfabrikat, andra direkta kostnader som kan hänföras till varan samt ett lämpligt 

pålägg för indirekta kostnader. (BFNAR 2000:3 p. 4.2) 

Verkligt värde 

Vilket värde som ska utgöra verkligt värde för ett varulager påverkas av vilken 

sammansättning varulagret har. För den del av varulagret som består av färdiga varor ska det 

verkliga värdet fastställas till varans nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet är det 

värde som uppstår vid avyttring av en tillgång minskat med utgifter för försäljningen 

(Falkman, 2001, s. 90). Värdet ska fastställas utifrån prisinformation som finns tillgänglig på 

den aktuella balansdagen under förutsättning om fortsatt drift. Hänsyn ska även tas till 

information som blir tillgänglig efter balansdagen som kan minska osäkerheter samt till 

inkurans på varor. (BFNAR 2000:3 p. 3.3; 3.3.1) 

Att fastställa ett nettoförsäljningsvärde för den del av varulagret som består av halvfabrikat, 

produkter i arbete och råvaror medför ofta alltför omfattade arbetsinsatser. Varulagrets 

verkliga värde fastställs istället till dess återanskaffningsvärde. Återanskaffningsvärdet är 

utgiften för varulagret om det anskaffades på balansdagen (Falkman, 2001, s. 90). Även 

inkuransen måste beaktas och eventuellt minska återanskaffningsvärdet. En kontroll måste 

göras för att försäkra att nettoförsäljningsvärdet inte blir lägre än det beräknade 

återanskaffningsvärdet. (BFNAR 2000:3 p. 3.3; 3.3.2) 

3.6 Inkurans 

Inkurans är en minskning av det redovisade varulagervärdet till följd av att varor inte längre 

kan avyttras under normala förhållanden och därför bör värderas lägre än dess 

anskaffningsvärde eller tillverkningskostnad. Det kan bero på att varorna är omoderna, 

defekta eller av andra anledningar blivit osäljbara till normalpris. Övertalighetsinkurans 

uppstår när lagret består av artiklar som företaget inte längre tror kan säljas till normalpris, då 

är det motiverat att skriva ned varans värde. Det handlar framförallt om vad det kan tänkas 

vara för värde som faktiskt kan erhållas vid en försäljning av varorna. (Westermark, 2006, s. 

173-174) 
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Huvudregeln för varulagervärdering är att lagret inte får redovisas till ett högre värde än det 

lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. (ÅRL 4 kap 9 §) Övertalighetsinkurans kan 

beräknas schablonmässigt och vara överensstämmande med god redovisningssed när det för 

beräkningen finns tillförlitligt underlag för värderingen. Inkuranstrappor kan användas som ett 

hjälpmedel för att bestämma varulagrets värdeminskning. En inkuranstrappa kan innebära att 

en varulagertillgång ska minskas i värde om inget uttag gjorts ur lagret under en bestämd 

period med en procentuell nedskrivning. Det finns i princip inga invändningar mot att företag 

använder sig av en schablonmetod för övertalighetsinkuransbedömningar. (BFNAR 2001:4) 

Enligt alternativregeln får varulagret redovisas till 97 procent av det totala anskaffningsvärdet 

för varulagret. (BFN U 92:1) Regeln ger en möjlighet att redovisa ett lägre värde för 

varulagret enligt skattemässiga regler. Bedömningen av inkurans i varulagrets värde är 

vanligen förenat med osäkerhet angående vilken inkurans som är korrekt. Det är dock vanligt 

att företag använder den skattemässiga inkuransen på tre procent istället för företagets 

beräknade verkliga inkurans på varulagret. (BFNAR 2000:3 p. 3.4) 

3.7 För- och efterkalkyl 

Kalkyler är nödvändiga i alla former av verksamheter och är ett viktigt hjälpmedel vid olika 

typer av beslutsfattande och kontroller i ett företag. Det kan handla om allt ifrån prissättning 

och val av produktionsmetod till värdering av varulager. Kalkylunderlaget består av en 

förkalkyl som ställs upp före ett beslut och en efterkalkyl för uppföljning. (Alnestig & 

Segerstedt, 2005, s. 9, 11; Olsson, 2005, s. 10) 

En förkalkyl upprättas innan en vara ska tillverkas eller köpas in. Kalkylen ska kunna beräkna 

den förväntade lönsamheten och bygger på förkalkylerade kostnader. Förkalkylen kan vara ett 

hjälpmedel vid till exempel prissättning, val av produktionsmetod eller för att räkna fram 

olika kostnader. (Johansson & Samuelson, 1997, s. 18; Karlsson, 1999, s 11, 65-66) 

En efterkalkyl upprättas efter att en vara tillverkats eller köpts in. Kalkylen ska kontrollera 

kostnaderna och följa upp förkalkylen. Efterkalkylen bygger på verkliga kostnader och det är 

viktigt att den upprättas på ett liknande sätt som förkalkylen eftersom dessa till stor del 

jämförs. (Karlsson, 1999, s. 11, 66) Genom att följa upp med en efterkalkyl kan bland annat 

de anställda få nya erfarenheter vilka kan vara till användning vid liknande situationer eller 

vid upprättande av en ny förkalkyl. (Olsson, 2005, s. 23) 

Om ett större företags ställning och resultat inte påverkas väsentligt av hur egentillverkade 

halv- och helfabrikat värderas får företaget använda lättnadsregler. Det krävs att halv- och 

helfabrikaten är en oväsentlig del av de totala tillgångarna vilket kan prövas i en 

känslighetsanalys, som kan ge en bild av olika finansiella risker. En av lättnadsreglerna vid 

fastställande av produktens anskaffningsvärde innebär att företaget kan använda förkalkyler 

istället för efterkalkyler. Det är dock krav på att förkalkylerna ska vara realistiska vilket 

prövas genom att förutsättningarna för kalkylerna undersöks och bedöms om de kan anses 

vara tillförlitliga. Blir bedömningen att förkalkylerna är orealistiska måste företaget upprätta 

efterkalkyler. (Artsberg, 2005, s. 375; BFNAR 2000:3 p. 4.2) 
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3.8 Produktkalkyl 

Värdering av varulager har ofta sin utgångspunkt i ett företags produktkalkyleringssystem 

som har utformats för företagets specifika omständigheter. Kalkyleringens omständigheter 

och syfte kan variera och som ett resultat av det berörs varulagrets värdering. Exempelvis kan 

en kostnad som i ett företag anses vara direkt, i ett annat företags kalkylering anses vara 

indirekt. (BFNAR 2000:3 p. 3.1) 

Det huvudsakliga syftet med produktkalkyler är prissättning och värdering av varulager. 

(Alnestig & Segerstedt, 1996, s. 455) Det är ett företags egna förädlingsaktiviteter som 

bedöms i kalkylen. (Olsson, 2005, s. 10) Värdet på de egenproducerade varorna i företaget 

beräknas med hjälp av kalkylmässiga värden. Detta gör att det slutgiltiga lagervärdet blir 

beroende av de interna produktkalkylerna då de sammanställer alla kostnader i verksamheten. 

(Falkman, 2001, s. 89) 

De kostnader som ska ingå i produktkalkylen består av direkta kostnader som förbrukats av 

produkten under tillverkningen samt ett pålägg för de indirekta. Fördelningen av de indirekta 

kostnaderna görs vanligen genom fördelningsnycklar som exempelvis produktionstid. När 

pålägget för de indirekta kostnaderna beräknas måste hänsyn tas till sysselsättningen, det vill 

säga kapaciteten i produktionen. Utgångspunkten för beräkningen är företagets normala 

kapacitetsutnyttjande under en längre period för vilken den genomsnittliga sysselsättningen 

fastställs. Vid en högre sysselsättning än den normala under en period ska pålägget minskas 

för att motsvara verkliga indirekta kostnader. Har företaget däremot en lägre sysselsättning 

under en period ska den delen av indirekta kostnader som inte fördelats som ett pålägg 

kostnadsföras. (BFNAR 2000:3 p. 4.2) 

För beräkningen av pålägget för de indirekta kostnaderna får större företag tillämpa en 

lättnadsregel om villkoren som angetts ovan för att använda förkalkyler istället för 

efterkalkyler är uppfyllda. Regeln innebär att beräkning av pålägget för indirekta kostnader 

ska göras utifrån det normala kapacitetsutnyttjandet men att pålägget inte måste räknas om vid 

under- eller överkapacitet. Endast då ett företags resultat och ställning vid överkapacitet kan 

antas bli missvisande ska det totala pålägget minskas till faktiska kostnader. (BFNAR 2000:3 

p. 4.2) 

Produktkalkylerna upprättas ofta rutinmässigt då de återkommande används i liknande 

kalkylsituationer. Ibland är endast kostnaderna för kalkylobjektet medtagna i produktkalkylen 

men både kostnader och intäkter kan inkluderas. Produktkalkylen utformas efter en mall som 

företaget valt. I den här mallen använder sig ibland företaget av så kallade standardkostnader 

vilka förnyas och revideras årligen men som även kan uppdateras vid behov löpande under 

året. (Alnestig & Segerstedt, 2005, s. 11-12, 14)  

3.9 Standardkostnader  

Standardkostnader är förutbestämda kostnader som tillämpas för att förenkla kalkyleringen 

genom att ingå i kalkylunderlag, minska arbetsbördan vid budgetering och redovisning samt 

öka kontrollen av exempelvis produkternas kostnader. (Johansson & Samuelson, 1997, s. 218-

219) Standardkostnader beräknas i förväg genom att tillverkningskostnaden per enhet 
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fastställs. De differenser som uppstår mellan standardkostnaderna och de verkliga kostnaderna 

ska anses vara en avvikelse från det normala och ska därför belasta resultatet. (Sendroiu & 

Roman, 2007, s. 42) Användningen av standardkostnader är lämpligast i företag med liknande 

och upprepande produktion där det som används i produktionen för varan kan mätas. 

Standardkostnader är passande att använda och vanligt förekommande i tillverkande företag 

där produktionen består av ett antal arbetsmoment som är desamma för olika produkter. 

(Drury, 2004, s. 726) 

3.10 Värderingsmetoder 

För att fastställa anskaffningsvärdet för ett varulager måste en värderingsmetod väljas då 

varulagret köpts in och/eller tillverkats vid olika tidpunkter till olika priser. Det finns tre 

kostnadsflödesmetoder att välja mellan för att fastställa varulagrets anskaffningsvärde; först-

in-först-ut (FIFU), vägda genomsnittsmetoden och sist-in-först-ut (SIFU). (Smith, 2006, s. 

109, 111) 

3.10.1 Först-in-först-ut 

Enligt Årsredovisningslagen är det tillåtet att använda sig av FIFU-metoden vid beräkning av 

anskaffningsvärdet för varulagret. (ÅRL 4 kap 11 §) I lagen anges det däremot inte några 

anvisningar om hur FIFU-metoden ska användas och utformas. (Westermark, 1996, s. 225) 

Metoden är den vanligaste i Sverige för att fastställa vilka varor som återstår i lagret vid årets 

slut. I skattelagstiftningen är det även den här metoden för värderingen som förespråkas. 

(Artsberg, 2005, s. 258; Smith, 2006, s. 113) FIFU-metoden innebär ett teoretiskt antagande 

om att de varor som är först inköpta eller producerade är de varor som säljs först samt att de 

varor som är sist inköpta eller producerade är de som finns kvar i lagret vid årets slut. 

(Kothari & Barone, 2006, s. 105; Smith, 2006, s. 113) Om det i praktiken är de varorna som 

är kvar i företagets utgående lager har ingen betydelse. (Thomasson et al., 2006 s. 264) 

Vid användning av FIFU-metoden värderas det utgående varulagret till de aktuella priserna. I 

företagets balansräkning kommer det då ges en bild av varulagervärdet till de senaste 

inköpspriserna. Däremot kommer det i resultaträkningen att ges en sämre bild av den kostnad 

som är nedlagd på sålda varor under perioden på grund av att de blir värderade till de äldsta 

inköpspriserna. (Smith, 2006, s. 114) 

FIFU-metoden kan vara svår att tillämpa och kan kräva mycket kunskap. (Gibson, 2002, s. 

25) Beräkningar av lagervärdet enligt metoden kan medföra svårigheter exempelvis om ett 

företag gör många varuinköp till olika priser i kombination med varureturer som inkommer 

sent. (Westermark, 1996, s. 25) Om svårigheter uppstår i samband med användningen av 

FIFU-metoden kan den vägda genomsnittsmetoden användas istället. (Falkman, 2001, s. 91)  

3.10.2 Vägda genomsnittsmetoden 

Enligt Årsredovisningslagen är det även tillåtet att använda sig av den så kallade vägda 

genomsnittsmetoden. (ÅRL 4 kap 11 §) Enligt metoden går det att beräkna varulagrets värde 

genom genomsnittliga priser, antingen vid bokslutet (bokslutsmetoden) eller om löpande 

lagerredovisning används, vid varje inköpstillfälle. Genomsnittspriset beräknas vid bokslutet 

genom att dividera inköpspris och värdet på ingående lager med den totala kvantiteten. Vid 
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löpande lagerredovisning beräknas ett nytt genomsnittspris vid varje inköpstillfälle. (Smith, 

2006, s. 117-118) 

3.10.3 Sist-in-först-ut 

Enligt Årsredovisningslagen får inte SIFU-metoden tillämpas i Sverige. (ÅRL 4 kap 11 §) 

Metoden innebär ett antagande om att de varor som är sist inköpta eller producerade är de 

varor som säljs först samt att de varor som är först inköpta eller producerade är de som finns 

kvar i lagret vid årets slut. (Kothari & Barone, 2006, s. 105; Smith, 2006, s. 114-115)  

3.10.4 ”Någon annan liknande princip” 

Vad ”Någon annan liknande princip” innebär är inte klargjort. Den är medtagen i 

Årsredovisningslagen (4 kap 11 §) för att redovisningspraxis inte ska hämmas i sin utveckling 

då det annars bara skulle tillåtas två metoder för värdering av varulager i Sverige. (Thomasson 

et al., 2006 s. 264) 

3.11 Revision av varulager  

Vid en revision ska en revisor med yrkesmässigt kritisk inställning planera hur granskningen 

av företagets redovisning ska genomföras och bedöma information som framkommer. För att 

göra det måste revisorn objektivt samla in information och utvärdera bevis gällande företagets 

redovisade värde för exempelvis varulager (Swartley & Hall, 1988, s. 20). Utifrån 

granskningen ska revisorn avlämna en revisionsberättelse med uttalanden om bokföringen, 

årsredovisningen och förvaltningen i företaget. (FAR, 2006, s. 19)  

Ett revisionsprogram för varulager illustreras i fem steg i artikeln Inventory auditing: A 

manufacturing perspective. Det första steget är att samla in bevis för att varulagret som 

redovisats i balansräkningen existerar. I det andra steget ska revisorn försäkra sig om att 

varulagrets kvantitet inkluderar bland annat alla produkter, material och lagerförråd. Tredje 

steget är att fastställa att det är företaget som revisionen berör som är ägare till det 

medräknade varulagret. Det fjärde steget är att bedöma om varulagret har värderats på ett 

lämpligt sätt och blivit korrekt identifierat. Revisorn ska alltså kontrollera att den 

värderingsmodell som använts för fastställandet av varulagervärdet är förenlig med god 

redovisningssed och gällande regler samt att modellen verkligen använts (FAR, 2006, s. 139-

140). I det femte och sista steget ska revisorn försäkra sig om att varulagret är rätt redovisat 

som en aktuell tillgång i balansräkningen. (Swartley & Hall, 1988, s. 20) 

För att försäkra att femstegsplanen ska lyckas måste revisorn undersöka företagets kontroller 

för varulager. Är kontrollsystemet för varulagerredovisningen korrekt ska det gå att förlita sig 

på den information som registrerats i systemet. Vid en god intern kontroll av varulagret 

minskas felaktigheter i redovisningen vilket innebär att en effektivare revision av varulagret 

kan genomföras. (Swartley & Hall, 1988, s. 20)    

För att kunna försäkra och bekräfta att redovisningen genomförts på ett riktigt sätt måste 

revisor eller underställd denna insamla bevis för uttalanden och bedömningar. Bevis och 

underlag samlas in genom utfrågningar, konversationer med nyckelpersoner inom det 

reviderade området, fysiska observationer, inspektioner och granskning av lagertransaktioner 

samt andra relevanta dokumentationer. (Swartley & Hall, 1988, s. 21). 
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Avgörande för om det krävs åtgärder i det redovisade varulagret är vilken grad av väsentlighet 

felet har. Med väsentlighet menas: 

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan 

påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller 

felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet.” 

(FAR, 2006, s. 37)      

Revisorn är därför tvungen att göra en bedömning av vilka fel som kan innebära en annan 

bedömning av företaget än den som görs utifrån företagets framtagna årsredovisning. (FAR, 

2006, s. 36-37)      

3.12 Svårigheter med varulagervärdering 

I artikeln Inventory Valuation Problems: Ten Causes and Solutions redogörs det för att många 

tillverkande företag under sin livscykel upplever svårigheter med värdering av varulager. 

Problem uppstår när värderingen av varulagret inte stämmer överens med det faktiska värdet. 

Vanligtvis uppenbarar sig problemen i att det är mindre varor i varulagret än vad 

redovisningssystemet visar men det förekommer även att det är mer varor i varulagret. Det 

senare är dock sämre eftersom det innebär en övervärdering av varulagret. Ofta beror 

svårigheterna med varulagervärdering på brister i förståelsen för företagets 

informationssystem eller på dålig integrering mellan system. Det kan vara svårt för företaget 

att lita på information om den inte kommer från tillförlitliga system vilket gör att beslut kan 

grundas på inkorrekt information och felaktig rapportering. (Shayeb, 1986, s. 30) 

Varulagerproblem brukar ofta visa sig antingen vid avstämningen av en fysisk inventering 

eller i stora oförklarliga förändringar i den månadsvisa kostnaden för avyttrade varor. Vid 

inventering räknas och värderas alla varor och värdet jämförs sedan med det registrerade 

värdet enligt redovisningssystemet. Värdet på varulagret i systemet baseras vanligen på den 

fysiska inventeringen av varulagret ökat med inköp och minskat med kostnaden för de varor 

som avyttrats. I ett företag med varulagervärderingsproblem kommer systemets värde på 

varulagret troligtvis inte överensstämma med det faktiska värdet enligt inventeringen. 

(Shayeb, 1986, s. 30-31) 

Ett företag som ofta ändrar standardkostnader har troligtvis svårigheter med värderingen av 

varulagret som följd av att lagret omvärderas varje gång kostnaden ändras. Det här kan lösas 

genom att standardkostnaden inte förändras under ett räkenskapsår och att prisförändringar 

under året identifieras. En annan svårighet som kan förekomma är att företag inte har någon 

sammanhängande policy för materialtransaktioner inom företaget vilket kan lösas genom att 

alla transaktioner värderas och att varje station ska debiteras eller krediteras för varje 

förflyttning. (Shayeb, 1986, s. 31-32)      

Bristfälliga rutiner och procedurer för fysisk inventering kan bidra till svårigheter med 

värdering av varulager. Hur en inventering ska genomföras beror på företagets verksamhet, 

tillgänglig personal och hur exakt inventeringen måste vara. Generellt kan sägas att 

procedurerna ska vara tydliga, flexibla och nedskrivna. Efter varje inventering bör vad som 
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fungerade, vad som inte fungerade samt vad som kan förbättras gås igenom. (Shayeb, 1986, s. 

35) 

Varje företags svårigheter med värdering av varulager är unika men ofta komplicerade och 

sammanlänkade med ett företags informationssystem. Problem i ett företags system kan bero 

på att systemet inte kan tillhandahålla den information som krävs för värderingen av 

varulagret. Det finns dessutom många andra orsaker till svårigheter med värdering av 

varulager och vissa företag genomför månatliga inventeringar för att försöka lösa dem. 

Eftersom fysisk inventering oftast inte är den största orsaken till problemen är det vanligtvis 

slöseri med både tid och pengar. (Shayeb, 1986, s. 36) 

3.13 Nytta och kostnad med redovisningsinformation 

Framtagandet av redovisningsinformation kan sägas vara en ekonomisk procedur som kan 

innebära både intäkter och kostnader för ett företag.  Intäktssidan består av de förbättrande 

beslut som tas till följd av den tillgängliga informationen. Kostnadssidan består av de 

kostnader som uppstår till följd av att informationen producerats, kommunicerats och använts. 

Det är viktigt att det värde som uppstår i samband med de förbättrade besluten är högre än 

kostnaden för den förbättrade informationen. (Smith, 2006, s. 32)        

Vilken information som ska tas fram är den som är väsentlig för användarna, det vill säga den 

som efterfrågas på marknaden (Artsberg, 2005, s. 21). Avvägningarna mellan intäkter och 

kostnader vid framtagandet av redovisningsinformation kan ses som enkla att formulera men 

är betydligt svårare att precisera. Det trots att det med relativt stor säkerhet kan antas att 

ändringen av redovisningsinformationen skulle vara betydelsefull. Därför måste avvägningen 

mellan kostnader och intäkter göras på instinktiva grunder. (Smith, 2006, s. 32) Den nytta 

som offentligheten av redovisningsinformationen kan resultera i ska alltså vägas mot 

kostnaden att göra informationen tillgänglig. (Artsberg, 2005, s. 22) 
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4 Empiri 

 empirikapitlet presenteras företaget och intervjurespondenterna samt företagets 

värderingsmetoder. Vidare beskrivs företagets tillvägagångssätt för inventering och 

värdering av varulager. Sist i kapitlet presenteras en revisors syn på varulagervärdering i 

tillverkande företag.   

4.1 Presentation av företag och intervjurespondenter 

Företaget är ett onoterat tillverkande företag som verkar internationellt och producerar 

pressplåt och band för laminerings- och boardindustrin. Det är ett helägt dotterföretag i en 

noterad internationell koncern och hade år 2008 en nettoomsättning på 127 miljoner kronor, 

31 anställda samt en balansomslutning på 100 miljoner kronor. Företaget har under de senaste 

fem åren uppfyllt de nuvarande kraven för ett större företag enligt Årsredovisningslagen. 

(Företagets årsredovisning 2008; ÅRL 1 kap 3 § p. 4) 

Företagets logistiker har varit anställd sedan år 1999 och innehaft sin nuvarande position 

sedan år 2002. Dennes arbetsuppgifter består av inventering, styrning av transporter, 

planering av leveranser utifrån beläggning vid maskinerna, kontakter med produktionschefen 

samt hantering av certifikat. (Logistiker, intervju, 22 april, 2010) Företagets controller har 

varit anställd på sin nuvarande position sedan år 2000. Dennes arbetsuppgifter består av allt 

från att hantera brev till att upprätta företagets årsredovisning. (Controller, intervju, 22 april, 

2010) 

4.2 Varulager 

Företagets varulager motsvarade cirka 29,6 procent av de totala tillgångarna år 2008 varav 

råvarulagret stod för 11,4 procent, produkter i arbete för 14,5 procent och färdigvarulagret för 

3,7 procent. (Företagets årsredovisning 2008) Företaget har sju olika varulager och beroende 

på var i produktionen produkterna befinner sig hamnar de i ett specifikt lager. När en produkt 

flyttas från ett lager till ett annat värderas den upp med en förädlingskostnad för de processer 

den genomgått. (Logistiker, intervju, 22 april, 2010) Figur 1 beskriver hur produkterna flyttas 

mellan företagets olika varulager.  

 

 

Lager 5 är ett råvarulager där råvarorna ligger innan förädlingsarbetet har påbörjats. För 

produkter i arbete finns sedan fem lager där det första är lager 4. I det här lagret klipps råvaran 

upp till plåtar och även en del inköpta plåtar från externa leverantörer finns i detta lager. Nästa 

I 

Servicelager 

USA 

Kund 

Lager 4 Lager 5 Lager 3 Lager 1 Lager 2 

Skrotlager 

Figur 1: Företagets lagersystem, egen bearbetning. (Logistiker, intervju, 22 april, 2010) 
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lager är lager 3 där plåten härdas till rätt hårdhet och blir plan. Efter det kommer lager 2 där 

plåtarna kan klippas till ytterligare, syras eller få en slipad yta. Det här lagret fungerar även 

som ett så kallat säkerhetslager som företaget använder för att komplettera upp om något i en 

order skulle saknas. Till produkter i arbete hör även ett skrotlager och ett servicelager. I 

skrotlagret hamnar allt företaget skrotar; det kan vara inköpt material som inte håller 

tillräcklig kvalitet, sådant som måste skrotas under förädlingen eller färdiga plåtar som inte 

kan säljas. I servicelagret som är beläget i USA ligger produkter som kunder snabbt kan få tag 

på eftersom det annars tar tre till fyra veckor att frakta dit produkterna. Till sist hamnar 

produkterna i lager 1 som är företagets färdigvarulager. Där ligger alla produkter som är 

packade och klara att gå ut till kund. (Logistiker, intervju, 22 april, 2010) 

4.3 Inventering 

Företagets varulager inventeras varje kvartal varav de två inventeringar som äger rum vid 

halvårsbokslut och årsbokslut är mer omfattande. Det är företagets logistiker som ansvarar för 

och genomför inventeringarna. Logistikern inventerar lagren på egen hand men vid 

årsbokslutet brukar dock revisorn närvara. Logistikern har haft önskemål om att någon på 

företaget skulle närvara vid de övriga inventeringarna för extra kontroll. Vid inventeringar 

brukar det ibland förekomma differenser mellan redovisad och inventerad kvantitet men det 

resulterar oftast bara i mindre summor. Servicelagret i USA kontrollinventeras minst en gång 

om året av en säljare från företaget (Controller, intervju, 22 april, 2010). Varje produkt i 

företagets varulager ska ha en märkning i form av en sifferkod där identiteten framgår. Om 

märkningen saknas får logistikern försöka identifiera produkten med hjälp av tjocklek, 

sammansättning och historik. (Logistiker, intervju, 22 april, 2010)  

4.4 Värderingsmetoder 

De lagar och rekommendationer som tillämpas av företaget är Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Det råd som används för att värdera varulagret är BFNAR 

2000:3 Redovisning av varulager. För varulagervärderingen använder företaget metoden 

först-in-först-ut samt lägsta värdets princip. Varulagrets värde beräknas genom råvarupriser, 

processkostnader och fasta kostnader för lager. (Controller, intervju, 22 april, 2010; 

Företagets årsredovisning 2008) 

4.5 Värdering av varulager 

När inventeringen har genomförts av logistikern ska controllern göra värderingen av 

varulagren. Företaget gör en individuell värdering av varje produkt för sig i varulagren. 

Controllern börjar med att värdera råvarulagret och fortsätter sedan värderingen av varulagren 

i färdigställandeordning. Från logistikern erhålls listor med vad som finns på respektive lager 

samt vilken artikelgrupp produkterna tillhör och under vilket år de förvärvats. Anledningen 

till att förvärvsår behövs är att produkterna ibland blir kvar i lagret längre än de normala en 

till sex månaderna. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Produktkalkyler 

Produkter som är under tillverkning ska värderas med hjälp av företagets egenutformade 

produktkalkyler som är en form av påläggskalkyler och arbetas fram av controllern. 

Kalkylerna bygger på standardiserade kostnader för de olika moment som produkten 
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genomgår under förädlingsprocessen. Standardkostnaderna för produkterna i företaget 

fastställs genom att maskinoperatörerna rapporterar in tidsåtgången för varje plåt i varje 

maskin under produktionen som sedan kan användas för att fördela de totala kostnaderna för 

tillverkningen. Den kostnad som används i produktkalkylerna har beräknats utifrån de tider 

och kostnader som gällde under de senast föregående fem åren. Har maskinoperatörerna inte 

varit tillräckligt noggranna med inrapporteringen av maskintimmar kan det, om längre tid 

rapporterats än vad det egentligen tagit att förädla produkten, se ut som företaget har gjort en 

förlustaffär. Rapporteras istället för korta tider ser det ut som företaget gjort en väldigt bra 

affär även om det inte är fallet. Företaget tillämpar även standardkostnader för processer som 

inte genomförs i den egna maskinparken utan skickas iväg för förädling inom koncernen. 

(Controller, intervju, 22 april, 2010; Logistiker, intervju, 22 april, 2010)  

Revidering av företagets standardkostnader och kalkyler görs i regel en gång om året om det 

inte förekommer stora prisuppgångar eller prisnedgångar. Vissa delar av kalkylsystemet 

uppdateras dock löpande under året. Även en fast kostnad per produkt måste årligen beräknas 

för att ingå i produktkalkylen för de kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss 

produkt. Dessa kostnader består av exempelvis hyror, lokalkostnader, försäkringar och en 

procentuell del av tjänstemännens löner. Utöver produktkalkyler använder företaget för- och 

efterkalkyler för att beräkna produkternas värde. Företaget är dock mer noggrant med att 

upprätta förkalkyler för att bedöma vilket pris det ska begära av kunder. Det är därför viktigt 

för företagets säljare att kalkylerna är uppdaterade, men även för controllern i 

värderingsprocessen. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Lager 5 

Råvarulagret värderas med hjälp av prislistor där det aktuella stålpriset för olika stålsorter 

anges, vilket erhålls från företagets moderbolag. Controllern noterar vad råmaterialet kostar 

och räknar även ut genomsnittspriser för det senaste halvåret då företaget innan det senaste 

bokslutet inte visste säkert när det köpt in råvarorna. Controllern har kommit överens med 

företagets revisor om att få använda ett genomsnittspris som anskaffningsvärde. Företaget har 

dock nyligen börjat registrera det faktiska inköpspriset för varje produkt så att controllern för 

värderingen av råvarulagret ska kunna tillämpa det verkliga anskaffningsvärdet istället för 

genomsnittspriser. Detta innebär att vissa produkters anskaffningsvärde värderas högre och 

vissa produkters anskaffningsvärde värderas lägre än vad de skulle ha gjorts enligt det tidigare 

systemet. Återanskaffningsvärdet fastställs utifrån den senaste råvaruprislistan. För 

råvarulagrets värdering väljs sedan det lägsta av anskaffningsvärdet och 

återanskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. (Controller, intervju, 22 april, 2010)  

Lager 4 

Lager 4 består av band som producerats inom koncernen vilka ska klippas till plåtar samt 

inköpt olegerad plåt som säljs vidare till kund med eller utan bearbetning. De inköpta plåtarna 

värderas till anskaffningsvärde alternativt återanskaffningsvärde utifrån lägsta värdets princip. 

För värderingen behöver controllern få listor från logistikern med uppgifter om när 

produkterna i varulagret anskaffats. Detta eftersom att information om årtalet behövs för att 

kunna fastställa vilket anskaffningsvärde produkterna hade och därmed göra det möjligt att 

jämföra det med återanskaffningsvärdet och välja det lägsta värdet. Innan det faktiska 
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anskaffningspriset registrerades i företagets system beräknades plåtarnas anskaffningsvärde 

genom att det sista halvårets fakturor sammanställdes och ett genomsnittspris togs fram. Den 

plåt som företaget framställt värderas till det lägsta av anskaffningsvärde för materialet ökat 

med förädlingskostnader, eller återanskaffningsvärde. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Lager 3 

Lager 3 är ett mindre lager som består av plåt under härdning och värderas efter härdningen. 

Även för värderingen av det här lagret behöver controllern listor där plåtarnas anskaffningsår 

anges för att kunna gå tillbaka i dokumentationen och fastställa produkternas 

anskaffningsvärde. Utifrån detta värderas sedan produkterna till det lägsta av 

anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.  (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Lager 2 

Lager 2 är företagets största lager där de sista förädlingsprocesserna genomförs och är även 

ett säkerhetslager. Produkterna i det här lagret kan befinna sig i många olika förädlingsstadier 

vilket gör det svårt att avgöra vilket värde varje produkt ska ha. Detta har gjort att företaget 

bestämt att även detta lager i regel ska värderas efter att produkterna kommer från 

härdpressen, det vill säga förädlingssteget i lager 3. Anledningen till att lagret värderas redan 

då är att företaget inte ska värdera lagret för högt. Även vid denna värdering krävs plåtarnas 

anskaffningsår för att anskaffningsvärdet ska kunna bestämmas och det lägsta av det och 

återanskaffningsvärdet väljas. En del av produkterna i det här lagret är äldre än fyra år och 

eftersom företaget inte vet om de måste reas ut eller skrotas görs ett avdrag. Avdraget är en 

inkuransbedömning som innebär att allt som är äldre än fyra år ska skrivas ned i värde med 30 

procent. Detta för att företaget inte får ta upp lagret till för högt värde i redovisningen. 

(Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Lager 1 

Lager 1 är företagets färdigvarulager där produkter som är färdiga för leverans befinner sig. I 

det här lagret värderas produkterna till försäljningspris minskat med vinsten. Värdet på 

produkterna består alltså av alla materialkostnader, produktionskostnader och fasta kostnader, 

det vill säga totalkostnaden för produkten. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

Servicelager 

Företaget har även ett servicelager för kunder beläget i USA. Det här lagret värderas liksom 

lager 3 efter att plåtarna härdats. Även här erhålls en lista där plåtarnas anskaffningsår anges. 

På grund av brist i kontrollen av varulagret till följd av att inventeringen delvis görs av en 

extern part, värderas lagret lågt. För värderingen av detta lager måste anskaffningsvärdet och 

återanskaffningsvärdet fastställas och det lägsta väljas. (Controller, intervju, 22 april, 2010)  

Skrotlager 

Företaget har även ett skrotlager som ska värderas. Det vanligaste är att företaget ser till att 

sälja skrotlagret innan bokslut. För att värdera lagret används vikten för skrotet som 

multipliceras med det aktuella priset på stål per kilo vilket motsvarar det värde företaget 

fakturerar köparen. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 
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När värderingar har gjorts på samtliga varulager sammanställs en lista med exempelvis alla 

lagers totalvikt, värde samt vilka varulager som belastas med fasta kostnader. Företagets 

råvarulager belastas inte med några fasta kostnader, PIA-lagret belastas med 50 procent och 

färdigvarulagret belastas sedan med resterande 50 procent av kostnaderna. (Controller, 

intervju, 22 april, 2010) 

4.6 Månadsbokslut 

Företaget upprättar månadsbokslut och vid dessa skiljer sig värderingen mot övriga bokslut. 

Utifrån de värderingar som genomförts under de två senaste kvartalsboksluten beräknas ett 

genomsnittligt värde, vilket inte är det samma som vägt genomsnittspris, per kilo på den vikt 

som finns i de olika varulagren på kvartalsbokslutsdagen. I de efterföljande månadsboksluten 

används sedan genomsnittspriset som multipliceras med den vikt som då finns på lagret. Detta 

underlättar värderingsprocessen men leder till att lagren blir över- respektive undervärderade 

beroende på vilken sorts plåt som då finns i de olika lagren. Färdigvarulagret är det lager där 

det här kan märkas tydligast, mycket slipad plåt leder till att lagret blir undervärderat och 

mycket olegerad plåt leder till att lagret blir övervärderat. De avvikelser som uppstår 

kostnadsförs direkt i företagets redovisning. (Controller, intervju, 22 april, 2010) 

4.7 Svårigheter 

De svårigheter controllern upplever med värderingen av varulagret är att sätta priser på 

gammalt material. Detta eftersom det tidigare inte har registrerats till vilken kostnad som 

materialet köpts in vilket företaget i dagsläget har börjat med. Det finns även svårigheter med 

att avgöra var i produktionskedjan en produkt befinner sig eftersom det kan finnas flera 

förädlingssteg i samma lager. Dessutom kan det vid upprättande av kalkyler vara svårt att 

uppskatta produktionens resursåtgång. (Controller, intervju, 22 april, 2010) Företagets 

logistiker upplever svårigheter med att få korrekt rapportering från produktionen gällande 

antalet maskintimmar som används för att fördela produktionskostnaderna. (Logistiker, 

intervju, 22 april, 2010) 

4.8 Revision av varulager 

När företagets revisor har genomfört revision på bolaget har det förekommit att denne haft 

synpunkter på hur företaget gjort inventering och varulagervärdering. Vilka dessa var mindes 

dock varken controllern eller logistikern men påpekandena har inte hindrat att värderingen 

och årsredovisningen blivit godkänd. (Controller, intervju, 22 april, 2010; Logistiker, intervju, 

22 april, 2010) 

4.9 En revisors syn på varulagervärdering 

Den intervjuade revisorn är auktoriserad och har arbetat på revisionsbyrån KPMG sedan 

1975. Denne har stor erfarenhet av revision i tillverkande företag. (Revisor, intervju, 27 april, 

2010) 

Inventering 

Vid en revision måste en revisor försäkra sig om att varulagret är korrekt inventerat i första 

hand genom att närvara vid inventeringen, det vill säga kontrollinventera. Har företaget dock 

betryggande rutiner och interna kontrollsystem som säkerställer att varulagret blir rätt är 
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kontrollinventering inte lika nödvändigt. Är det däremot mycket varor i lager mot vad det 

varit tidigare i företaget kan det finnas anledning att ändå utföra en kontrollinventering. 

(Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

Lägsta värdets princip 

När det kommer till att bedöma om företag tillämpat lägsta värdets princip på ett korrekt sätt 

är det enklare för en revisor att bedöma företagets färdigvarulager än dess PIA-lager. 

Färdigvarulagret är enklare att granska eftersom det kan ställas mot det tänkta 

utförsäljningspriset men vid PIA-lager måste det avgöras hur stor procent av det värdet som 

produkten hunnit få. Det kan förekomma att en del produkter innan de blivit färdigtillverkade 

har ett anskaffningsvärde som är högt i jämförelse med det tänkta försäljningspriset, därför 

kan det vara komplicerat att granska PIA-lager. Färdigvarulagret är viktigt att granska så att 

utförsäljningspriset, speciellt när det är lågkonjunktur, inte är lägre än anskaffningsvärdena. 

(Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

Inkurans 

Det är vanligt att företag har en inkuranstrappa där värdet på produkterna skrivs ned med ett 

schablonbelopp. Det här beloppet är angivet med ett procentuellt värde som successivt dras 

från produktens värde. Bedömningen görs främst på äldre produkter. (Revisor, intervju, 27 

april, 2010) 

Kalkylsystem 

Det är viktigt för värdering av varulager att det finns ett tillförlitligt kalkylsystem som mäter 

anskaffningsvärde för direkt material, direkt lön och tillverkningsomkostnadspåslaget i 

förhållande till kapacitetsutnyttjande. För att kunna göra en korrekt värdering av varulagret är 

det en förutsättning att företag har ett tillförlitligt kalkylsystem vilket kan verka enkelt i teorin 

men är inte lika lätt i verkligheten. (Revisor, intervju, 27 april, 2010)  

För ett fungerande kalkylsystem förutsätts att företaget mäter hur lång tid de olika 

arbetsmomenten per produkt tar. Det är svårt att mäta de färdiga produkterna men kanske 

ännu svårare att mäta produkter i arbete. I företag är det ofta operatörerna som mäter 

tidsåtgången för de olika momenten, det kan vara att produkterna har ett kort, dokument eller 

liknande där operatörerna noterar hur lång tid de olika momenten tog. Vid bokslutet beräknas 

sedan hur mycket tid som lagts ned på produkten för att få en värdering. Till grund för 

värderingen av varulagret ligger företagets kalkylsystem. Företag brukar ha för- och 

efterkalkyler men det är långt ifrån alla som gör riktiga och bra efterkalkyler för att följa upp 

kalkylsystemet. Om inte efterkalkyler upprättas ordentligt påverkas hela prissättningssystemet 

då ett företag inte med säkerhet kan veta vad det egentligen tjänar pengar på. (Revisor, 

intervju, 27 april, 2010) 

Först-in-först-ut 

Den metod som generellt sett används för att fastställa en produkts anskaffningsvärde är 

FIFU. Basen ligger i kalkylsystemet där anskaffningsvärdena registreras. Värderingen ska ske 

på individuell grund, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde för 

respektive produkt ska väljas. (Revisor, intervju, 27 april, 2010)  



EMPIRI 

24 

 

Genomsnittsvärde 

Att använda genomsnittliga, schablonmässiga, värden överensstämmer egentligen inte med 

god redovisningssed. Det är dock en genväg för värderingen som de flesta företag tar och vid 

användning av genomsnittsvärden kanske inte differenserna blir så stora till slut. Vid 

bedömning av hur företag kommit fram till genomsnittspriserna får företaget beskriva hur det 

gör värderingen, vad priset innebär, när priset var högst respektive lägst och så vidare. 

Värdering av ett varulager som gjorts med hjälp av genomsnittsvärden innehåller fel, det som 

måste avgöras är hur väsentliga felen är. (Revisor, intervju, 27 april, 2010)  

Färdigställandegrad 

Att använda olika varulager för att fastställa värdet på produkter är även det en 

schablonmetod eftersom det är svårt att veta i vilket läge produkten befinner sig och 

produktens värde måste därför uppskattas. Varje lager motsvarar ett antal arbetsmoment och 

förädlingen av produkten har antingen påbörjats eller slutförts och därmed kommit fram till 

nästa lager. Denna lösning är en förenkling jämfört med att varje produkt har ett eget 

dokument där tider och kostnader registrerats för att få fram den verkliga 

färdigställandegraden. (Revisor, intervju, 27 april, 2010)  

Revision 

Hur mycket tid en revisor lägger ned vid en revision av varulagret beror på vilken typ av 

företag det är som ska granskas. Avgörande för tiden som läggs ned på varulagret vid en 

revision är hur stor varulagerposten är i förhållande till de andra posterna i balansräkningen 

samt hur betydelsefullt varulagret är för företaget. (Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

När varulagret ska granskas ligger fokus normalt på företagets kalkylsystem där revisorn 

undersöker när företagets för- och efterkalkyler har gjorts samt hur de utformats. Det är inget 

företag som gör helt idealiska värderingar utan schablonmässiga värden används i princip i 

alla företag. Granskningen av systemet genomförs egentligen inte vid bokslutet utan vid den 

löpande granskningen av företagets redovisning. (Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

Det förekommer att företag har varulager som är beläget i ett annat land, vilket också måste 

granskas. För att genomföra revisionen på ett sådant varulager får företagets revisor förlita sig 

på en annan revisor i det landet som kontrollerat lagret. Kontrollen beställs i allmänhet av 

företaget och därefter erhålls ett intyg på att den har ägt rum. Har företaget tidigare bevisat att 

de gör bra inventeringar som bekräftats av en revisor i utlandet kan den revisor som gör 

revisionen av företaget bedöma den interna kontrollen istället. Detta gäller under förutsättning 

att värdet på varulagret inte är avgörande och att det inte finns några indikationer på att det 

förekommer fel i företagets lagerredovisningssystem, men då borde dock inte den interna 

kontrollen bedömts vara tillförlitlig. (Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

Fel vid värdering 

Vid revisionen av varulagret är det sällan som kvantiteten i varulagret är fel. De fel som 

uppkommer är oftast medvetna fel från företagens sida på grund av att företagen vill ta upp 

lägre alternativt högre värden i redovisningen av någon anledning. Det är vanligare att det 

blivit fel vid fastställandet av varulagervärdena än i de redovisade kvantiteterna. Det kan bero 

på problem med att avgöra vilka de faktiska anskaffningsvärdena är för egentillverkade varor 
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som färdigställts till en viss procent där alla komponenter, material och så vidare är 

medräknade. För att undvika fel av denna typ är det viktigt att företaget har ett betryggande 

kalkylsystem. Avgörande för vilka konsekvenser en felvärdering av ett företags varulager kan 

få är hur väsentligt felet är. Vid egentillverkade varulager är färdigvarulagret sällan speciellt 

stort och företag brukar försöka få flödet genom produktionen så effektivt som möjligt för att 

det ska finnas så lite produkter som möjligt i PIA-lagret. (Revisor, intervju, 27 april, 2010) 

Nytta och kostnad 

Hur mycket tid och pengar ett företag rimligtvis ska lägga ned på värderingen av varulagret 

beror på hur väsentligt det är. Det kan för en del företag vara helt avgörande att värderingen 

blir korrekt och då kan inte nog med tid läggas ned för att få det rätt, medan det i andra 

företag inte är lika viktigt. Detta är en avvägningsfråga som inte är lätt att besvara. (Revisor, 

intervju, 27 april, 2010) 
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5 Analys 

 analyskapitlet ställs referensramen mot empirin. Det undersökta företagets 

varulagervärdering analyseras utifrån referensramen samt den intervjuade revisorns syn 

på varulagervärdering. Våra egna reflektioner presenteras även. 

Inventering 

Enligt Shayeb (1986, s. 30-31) inventeras och värderas alla varor i ett företags varulager och 

värdet jämförs sedan med det registrerade värdet i redovisningssystemet. Det undersökta 

företaget har rutiner för inventering av varulagret, något som är viktigt enligt Shayeb (1986, s. 

35) då bristfälliga rutiner för fysisk inventering kan bidra till problem med 

varulagervärderingen. Inventeringen i det undersökta företaget genomförs av dess logistiker 

och vid årsbokslutet närvarar även företagets revisor. Logistikern har uttryckt att denne gärna 

vill att någon annan från företaget deltar i inventeringarna vid månads- och kvartalsbokslut för 

att försäkra att de blivit korrekt genomförda. Enligt Shayeb (1986, s. 36) brukar inte 

inventeringen vara en av de största orsakerna till problem vid varulagervärdering vilket även 

den intervjuade revisorn menar då kvantiteten sällan är felaktig vid inventeringen. Shayeb 

(1986, s. 30) menar dock att i ett företag med lagervärderingsproblem kommer det 

inventerade värdet inte överensstämma med redovisningssystemets värde. Detta gäller även i 

det undersökta företaget där differenser uppkommer, men endast med små belopp. Både 

Shayeb och den intervjuade revisorn menar att inventeringen vanligtvis inte är problemet vid 

värdering av varulager. Trots de differenser som nämnts ovan anser vi att det undersökta 

företaget inte har några större problem med inventeringen. Därför borde det räcka med att 

logistikern även i fortsättningen inventerar varulagret själv då felen vid inventeringen sällan 

är betydelsefulla. Det skulle troligtvis kosta för mycket i proportion till vilken nytta det skulle 

ge om någon annan från företaget deltog i inventeringen. Det skulle dock göra inventeringen 

säkrare men vi anser det inte vara motiverat. 

Värdering  

För värderingen av varulagret ska en individuell värdering genomföras på varje produkt enligt 

BFNAR 2000:3 (p. 3.1). Företaget som undersökts värderar varje produkt individuellt med 

undantag från månadsboksluten mellan kvartalsboksluten där en genomsnittlig värdering 

används, vilket kan leda till under- och övervärderingar av varulagret. Anledningen till att 

företaget använder en genomsnittlig värdering vid de månadsboksluten är att det underlättar 

värderingsarbetet. Enligt den intervjuade revisorn är denna schablonmässiga metod egentligen 

inte i överensstämmelse med god redovisningssed. Vi anser att värderingen är schablonmässig 

vilket även revisorn menar och därför blir värderingen inte så exakt som den borde bli. 

Anledningen till att vi ser denna värdering som schablonmässig är att en individuell värdering 

inte görs, vilket ska göras enligt BFNAR 2000:3. Det undersökta företaget bör därför förbättra 

värderingen av varulagret vid månadsboksluten så att den görs minst lika bra som vid övriga 

bokslut. Detta eftersom vi anser att de under- och övervärderingar som kan uppstå till följd av 

den genomsnittliga värderingen blir missvisande. 

Enligt BFNAR 2000:3 (p. 3.1) ska även lägsta värdets princip tillämpas vid värderingen av 

varulagret vilket innebär att varulagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

I 
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verkligt värde. Det undersökta företaget tillämpar principen vid den individuella bedömningen 

där varje produkt värderas antingen till anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på 

vilket värde som är lägst för den produkt som värderas. Den intervjuade revisorn menar att det 

är enklare för en revisor att kontrollera om värderingen enligt lägsta värdets princip tillämpats 

korrekt på ett färdigvarulager än ett PIA-lager. Det till följd av att i det senare fallet måste det 

avgöras hur stor del av utförsäljningspriset, det verkliga värdet, som produkten hittills 

upparbetat. Vi har genom våra studier fått uppfattningen, i likhet med revisorn, att det måste 

vara svårare att värdera något som inte är färdigt på grund av att det ska fastställas hur långt i 

tillverkningen produkten kommit och hur mycket den därmed är värd. 

Den intervjuade revisorn menar att det är svårt att värdera produkter i arbete och att problemet 

ofta ligger i att fastställa färdigställandegraden. Enligt Shayeb (1986, s. 31-32) kan en lösning 

vara att alla transaktioner värderas och lagren debiteras eller krediteras när produkten 

förflyttas. Det undersökta företaget har ett system som fungerar på liknande sätt för att 

fastställa färdigställandegraden där produkterna flyttas mellan olika lager beroende på var i 

förädlingskedjan de befinner sig. Trots detta upplever controllern på det undersökta företaget 

svårigheter med att avgöra i vilket moment i produktionskedjan en produkt befinner sig. Den 

intervjuade revisorn anser att fastställande av färdigställandegrad med hjälp av olika lager är 

en slags schablonmetod och att det alltid är viktigt att tidsåtgång och kostnad vid varje 

förädlingssteg kan mätas. Det undersökta företagets system för fastställande av 

färdigställandegraden anser vi är bra men borde bli mer preciserat för att få en så rättvisande 

värdering som möjligt. Detta skulle kunna göras genom att värderingen genomförs efter varje 

förädlingsmoment då produkterna kan befinna sig i olika moment i samma lager. Frågan är 

dock om det kan anses rimligt i förhållande till vad det skulle kosta företaget att genomföra. 

Inkurans 

Huvudregeln för värdering av varulager är som nämnts ovan att lagret inte får redovisas till ett 

högre värde än det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt. Företag får dock använda 

inkuranstrappor för att fastställa produkters procentuella värdeminskning om de exempelvis 

inte har avyttrats under en viss tid enligt BFNAR 2001:4. Företaget som undersökts i 

uppsatsen har bestämt att på de produkter som är äldre än fyra år ska det redovisade värdet 

minskas med 30 procent. Anledningen till att en inkuransbedömning genomförs är enligt 

Westermark (2006, s. 174) att ett företag gör bedömningen att produkten inte längre kan 

avyttras till normalpris. Det här är en anledning till att värdera varulagret till ett värde som 

understiger anskaffnings- eller tillverkningskostnad enligt Westermark (2006, s. 173). Enligt 

den intervjuade revisorn görs inkuransbedömningar främst på äldre produkter och det är 

vanligt att företag använder dessa bedömningar. Anledningen till att det undersökta företaget 

valt att skriva ned produkter som är äldre än fyra år är att företaget inte vet om det blir aktuellt 

med nedsatt pris på produkterna. Det är även en försiktighetsåtgärd från företagets sida då 

varulagret inte får värderas för högt. 

Kalkylsystem 

Värdering av varulager har ofta sin utgångspunkt i ett företags produktkalkyleringssystem 

enligt BFNAR 2000:3 (p. 3.1) vilket utformats utifrån företagets egna förhållanden. Även den 

intervjuade revisorn angav att grunden till värderingen av varulagret ligger i företagets 
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kalkylsystem och att få fram ett tillförlitligt sådant kan verka lätt i teorin men är svårt i 

praktiken. Företaget som undersökts använder egenutformade produktkalkyler för att värdera 

produkter i arbete och färdigtillverkade produkter. Produkter som är under tillverkning kan 

vara besvärliga att värdera enligt den intervjuade revisorn. Enligt Falkman (2001, s. 89) 

beräknas värdet på egenproducerade produkter med hjälp av kalkylmässiga värden, vilket 

innebär att det slutliga värdet på produkterna blir beroende av de interna produktkalkylerna. 

Enligt Olsson (2005, s. 10) är det företagets egna förädlingsaktiviteter som ska bedömas i 

kalkylen. Den intervjuade revisorn menar att ett tillförlitligt kalkylsystem som bland annat 

fastställer anskaffningsvärdet för material är en förutsättning för att företaget ska kunna göra 

en korrekt värdering av varulagret. Enligt Shayeb (1986, s. 36) kan ett problem med ett 

företags redovisningssystem vara att systemet inte kan tillhandahålla den information som 

krävs för värderingen. Det undersökta företaget har nyligen börjat registrera det faktiska 

anskaffningsvärdet för material i det befintliga redovisningssystemet delvis för att underlätta 

och öka tillförlitligheten i värderingen av varulagret. Detta då controllern tidigare har upplevt 

svårigheter med att sätta pris på gammalt material då inköpspriset för materialet inte tidigare 

registrerats. Att företaget nu registrerar anskaffningskostnaden anser vi är bra. Vad som dock 

är svårförståeligt är att företaget inte infört detta tidigare då anskaffningskostnaden är en 

viktig del för att fastställa produkternas värde för värderingen. 

I mallen för produktkalkyler använder företag ibland standardkostnader enligt Alnestig och 

Segerstedt (2005, s. 12). Enligt Falkman (2001, s. 89) är det slutgiltiga lagervärdet beroende 

av de interna produktkalkylerna. Produktkalkylen som används i det undersökta företaget 

bygger på standardiserade kostnader för de olika förädlingsmoment produkten genomgår. En 

del av de standardiserade kostnaderna som kalkylerna bygger på fås fram genom att 

operatörerna meddelar tidsåtgång vid varje maskin för varje plåt. Enligt logistikern är det 

viktigt att dessa tider inrapporteras rätt exempelvis för att företaget ska veta vilken vinst varje 

affär ger. Dock blir inrapporteringarna inte så exakta som logistikern önskat. Vi anser att 

inrapporteringen av maskintimmar bör förbättras eftersom standardkostnaderna i det 

undersökta företagets produktkalkyler då blir mer rättvisande. Enligt Falkman påverkar 

produktkalkylerna lagervärdet och därför anser vi att det är viktigt att de blir rätt för att få en 

mer rättvisande bild av varulagret. Vid fel i kalkylerna blir även värderingen av produkterna 

och varulagret fel. Den här rapporteringen kan enligt oss förbättras genom att operatörerna 

utbildas så att de vet hur viktigt det är att timmarna blir rätt inrapporterade och vilka 

konsekvenser det kan få om de inte blir det. Detta anser vi borde leda till att operatörerna blir 

mer noggranna och förbättrar sin rapportering. 

Shayeb (1986, s. 31-32) menar att företag kan uppleva svårigheter gällande 

standardkostnader. Det undersökta företagets controller tycker att det kan vara svårt att 

uppskatta resursåtgången som är grunden för fastställandet av standardkostnaderna men har 

rutiner för att fastställa dessa. Shayeb menar även att standardkostnaderna endast bör 

revideras en gång per år för att inte problem med värderingen av varulagret ska uppstå. Det 

undersökta företaget ändrar standardkostnaderna en gång per år om inte stora prisförändringar 

uppstår. Vi anser att det undersökta företagets standardkostnader inte behöver uppdateras 

oftare än de görs i nuläget i enlighet med Shayeb som menar att standardkostnaderna endast 
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bör revideras årligen. Detta för att jämförelsen mellan de olika produkternas kostnad under 

året ska underlättas. Vi anser även att uppskattningen av resursåtgången kan underlättas 

exempelvis genom att rapporteringen av maskintimmar förbättras. 

Enligt lättnadsregeln i BFNAR 2000:3 (p. 4.2) kan en förkalkyl användas istället för en 

efterkalkyl för att beräkna hur indirekta kostnader ska fördelas till egenproducerade 

produkter. De flesta företag har både för- och efterkalkyler enligt den intervjuade revisorn, 

däremot är det ofta brister i uppföljning av förkalkyler. Det undersökta företagets säljare 

upprättar förkalkyler för att kunna lämna en offert till företagets kunder. De kostnader som 

används i kalkylerna har framtagits i samarbete med företagets controller. Upprättandet av 

efterkalkyler i företaget är inte lika utbrett som användningen av förkalkyler men genomförs 

även. Enligt Olsson (2005, s. 23) leder uppföljningen av kalkylsystemet med efterkalkyler till 

att arbetet med kommande förkalkyler underlättas samt att personalen erhåller nya 

erfarenheter som kan vara till användning vid liknande situationer. Den intervjuade revisorn 

menar även att om ett företag brister i efterkalkyleringen är det svårt att veta vad det 

egentligen tjänar pengar på då hela prissättningssystemet påverkas. 

Vi anser att det undersökta företaget idag har ett fungerande kalkylsystem men att detta kan 

förbättras. Företaget borde bli bättre på att följa upp förkalkyler med efterkalkyler eftersom 

dessa är en viktig del av ett företags kalkylsystem. Utifrån efterkalkylerna skulle företaget 

även kunna få en tydligare bild av de kostnader och intäkter som produkterna genererar, få ett 

bättre prissättningssystem samt kunna kontrollera och följa upp olika differenser. I enlighet 

med Olsson anser vi att företaget även skulle kunna upprätta säkrare förkalkyler med hjälp av 

en bättre uppföljning och därmed få ett tillförlitligare kalkylsystem. 
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6 Slutsats 

 slutsatskapitlet besvaras de ställda problemformuleringarna genom att slutsatserna 

presenteras. Dessutom ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Problemformuleringar och slutsatser 

Hur går det undersökta företag tillväga för att värdera sitt varulager? 

Analysen visar att företaget som studerats i uppsatsen redovisar varulagret enligt BFNAR 

2000:3 som ger vägledning för hur onoterade företag ska gå tillväga för att redovisa 

varulagret på ett rättvisande sätt utan allt för omfattande arbetsinsatser. Företaget värderar 

varje produkt individuellt. Vid värderingen fastställs vilket av anskaffningsvärdet och det 

verkliga värdet som är lägst och produkten redovisas till detta belopp i enlighet med lägsta 

värdets princip. Företaget använder egenutformade produktkalkyler som ligger till grund för 

värderingen av produkterna. Efterkalkyler används inte i någon större utsträckning utan det är 

framförallt förkalkyler som upprättas, vilka får användas istället för efterkalkyler enligt 

lättnadsregeln i BFNAR 2000:3. När företaget ska värdera varulagret vid bokslutet används 

samma kalkyler som tillämpas i det löpande arbetet för värderingen vilket därmed inte innebär 

något merarbete för företaget. 

Slutsatsen som kan dras av analysen är att det undersökta företaget följer råden för större 

företag i BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager för värderingen av varulagret även om 

inte huvudreglerna tillämpas.  

Har det undersökta företaget svårigheter med att värdera varulagret, i så fall vilka? 

Analysen visar att det undersökta företaget har vissa svårigheter med att värdera varulagret. 

Controllern i företaget upplever svårigheter med att avgöra var i produktionskedjan en 

produkt befinner sig. Denne tycker att det är svårt att prissätta gammalt material då 

inköpspriser inte tidigare registrerats i systemet. Även att få rätt kostnader och resursåtgång 

till kalkylerna kan innebära en svår bedömning. Företagets logistiker upplever svårigheter 

med att få rätt tidsåtgång vid produktionen inrapporterad. Egentligen kan det mesta som har 

att göra med bedömningen av värdet på varulagret innebära svåra uppskattningar och 

avvägningar och det går aldrig att vara riktigt säker på att det blivit helt rätt. 

Slutsatsen som kan dras av analysen är att det undersökta företaget har ovan nämnda 

svårigheter med varulagervärderingen men att dessa är inte betydande då värderingssystemet 

som helhet fungerar bra. Det bekräftas även av att företagets revisor har godkänt företagets 

varulagervärderingar och årsredovisningar. 

Kan det undersökta företagets värdering av varulagret förbättras? 

Analysen visar att det undersökta företaget kan göra följande förbättringar i sin 

varulagervärdering; fastställa produktens värde vid varje förädlingssteg för att få en mer 

rättvisande värdering, bli bättre på att följa upp förkalkyler med efterkalkyler för att få ett 

tillförlitligare kalkylsystem samt utbilda operatörerna så att maskintimmarna rapporteras in 

noggrannare vilket gör att mer rättvisande standardkostnader fås fram till kalkylerna. Även 

I 
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företagets värdering vid månadsboksluten mellan kvartalsboksluten bör göras mer korrekt för 

att minska felen i varulagervärderingen. 

Slutsatsen som kan dras av analysen är att det undersökta företagets varulagervärdering kan 

förbättras för att bli mer tillförlitlig. Nyttan av ovan nämnda förändringar bör dock avvägas 

mot kostnaden och tiden förbättringarna skulle kräva. Företaget lägger redan idag ned tid på 

att försöka ha ett så bra varulagervärderingssystem som möjligt. Just nu pågår 

implementeringen av de verkliga anskaffningsvärdena för material i företagets befintliga 

system vilket kommer att öka värderingens tillförlitlighet. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är en fördjupning i ett företags kalkylsystem som undersöker hur 

det kan förbättras för att ge en mer rättvisande värdering av företagets varulager. Det här kan 

göras genom att analysera hur värdena i kalkylsystemet beräknas och fördelas.            
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Bilaga 1: Intervjufrågor till företaget 

 

 Vilken är din befattning och hur länge har du varit anställd på företaget? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad gör företaget?  

Värdering 

 Vilka regelverk tillämpar företaget? 

 Vilken metod tillämpar företaget vid värdering av varulager?  

 Hur beräknas värdet av varulagret?  

 Upplever företaget några svårigheter i samband med värderingen av varulagret? 

Vilka? 

Kalkyler 

 Hur värderar företaget det egentillverkade varulagret?  

 Använder företaget för- och efterkalkyler?  

 Vem är det som upprättar kalkylerna i företaget?  

 Hur ofta uppdaterar företaget kalkylerna?  

 Hur fastställer företaget färdigställandegraden för varor under tillverkning?  

 Vilka indirekta kostnader har företaget som fördelas till det egentillverkade 

varulagret?  

 Hur fördelas de indirekta kostnaderna?  

 Upplever företaget några svårigheter i samband med upprättande av kalkyler för 

värdering av varulager? Vilka?  

Standardkostnad och kalkyler 

 Tillämpar företaget standardkostnader? Varför? 

 Vilka fördelar finns med standardkostnader? 

 Vilka nackdelar/svårigheter finns med standardkostnader? 

 Vad baserar företaget standardkostnaden på? 

 Hur ofta följs standardkostnaderna upp under året? 

 Vad krävs för att standardkostnaderna ska revideras? 

 Anser företaget att värderingen enligt standardkostnader ger ett bra värde på 

varulagret?  

FIFU och LVP 

 Använder företaget FIFU? 

 Hur fastställs vilka varor som finns kvar i företagets varulager vid bokslut?  

 Vem/vilka genomför inventeringen och hur ofta? 

 Hur genomförs inventeringen? 

 Inträffar det att det inventerade och det beräknade lagervärdet skiljer sig åt? 

 Vad finns det för praktiska svårigheter med FIFU/LVP?  
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 Hur säkerställer företaget att värderingen blir rättvisande?  

 Upplever företaget några problem i samband med inventeringen av varulagret? Vilka? 

Inkurans 

 Hur gör företaget inkuransbedömningar? Skattemässig/övertalighetsinkurans?  

Revisorns roll 

 Har revisorn haft påpekande på hur företaget värderar varulagret?  

 Hur mycket tid brukar revisorn lägga ned på att säkerställa att varulagret är korrekt 

värderat?  

 

 

  



BILAGOR 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till revisorn 

 

 Hur länge har du arbetat som revisor? 

 Har du erfarenhet av tillverkande företags varulagervärdering? 

Värdering 

 Hur värderar ett tillverkande företag bäst sitt varulager? 

 Vilken metod anser du är bäst för att bestämma anskaffningsvärdet? 

 Vad anser du om att värdera varulagrets anskaffningsvärde med hjälp av 

genomsnittspriser? 

 Vilka är de vanliga fel företag gör vid tillämpning av LVP?  

 Vilken roll spelar efterkalkyler vid värderingen av varulager? 

 Är det många tillverkande företag som har problem med att fastställa 

färdigställandegraden för produkterna? 

 Är det vanligt att företag använder sig av olika lager för att fastställa 

färdigställandegraden för produkterna?  

 Vad kan en felvärdering av varulagret få för konsekvenser?  

 Är det tillräckligt med en person som sköter inventeringen?  

 Hur mycket tid och pengar är det rimligt att ett företag lägger ned på värderingen av 

varulagret? 

Revision 

 Hur hanteras ett lager i ett annat land? 

 Är det något särskilt du fokuserar på vid revision av varulager? 

 Brukar du ha synpunkter vid revisionen på hur företag har värderat sitt varulager? 

 Hur mycket tid lägger du ned på att granska varulagret vid en revision?  

 

                                            


