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Uppsatsens titel:  Värdering av skog till verkligt värde eller anskaffningsvärde? – en 

studie av revisorers och skogsföretagens inställning till IAS 41 

 
 

Bakgrund och problem: Skogen har en stor betydelse världen över, där skogen utgörs av 

3,9 miljarder hektar mark. De största skogsområdena finns i Ryssland, Brasilien, Kanada, 

USA och Kina. Den allra största skogsägaren i Sverige är Sveaskog med sina 3,5 miljoner 

hektar skogsmark. År 2002 tillkännagav Europaparlamentet att de biologiska tillgångarna 

skulle värderas till verkligt värde, enligt IAS 41. Innan värderades de biologiska tillgångarna 

till anskaffningsvärdet. Under årens gång har diskussioner förts om vilken värderingsmetod 

som anses föredra, då det har visat sig vara svårt att acceptera värdering till verkligt värde.  

 

Syftet: Syftet med denna studie är att med hjälp utav e-postintervjuer undersöka huruvida 

skogsbolagen samt revisorerna har ändrat sina inställningar till verkligt värde sedan år 2005, 

och om i så fall varför, deras inställning har förändrats.  

 

Metod: Undersökningen bygger på en analys av tidigare forskning av värderingen av skog, 

samt e-postintervju med representanter för skogsföretag samt revisorsbyråer.  

 

Resultat: Skogsbolagens samt revisorernas inställningar hade förändrats någorlunda sedan år 

2005. Värdering till verkligt värde ansågs utav skogsbolagen fungera bättre, då IAS 41, 

bygger på ett lämpligare underlag. I ett utav skogsbolagen fungerade värdering till verkligt 

värde dock endast någorlunda. Detta berodde bland annat på att IAS 41 har medfört en stor 

uppvärdering utav deras skogstillgångar. I undersökning var alla revisorerna överens om att 

det inte har blivit svårare att uppskatta de biologiska tillgångarnas värden. Dock har IAS 41 

medfört att det har blivit svårare av att kunna bedöma tillförlitligheten i redovisningen, då 

skogstillgångarna är köpta för väldigt länge sedan, och som påverkar revisorernas värdering i 

grunden. Revisorerna ansåg även att standarden har medfört ett större krav för revisorer och 

analytiker, eftersom man måste betrakta helheten utav skogstillgångarna. 
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Abstract 

 

Seminar date:  2010-06-03 

 

Level:   Master thesis in Business Administration, 15 points 

 

Authors:  Pernilla Villberg, pvg05001@student.mdh.se 

Ardita Morina, ama05001@student.mdh.se 

 

Tutor:   Esbjörn Segelod 

 

Title:  Value of forest to true value or historical costs? – A study of 

accountants and forest companies attitudes to IAS 41.   

 
 

Background and problem: The earth has been estimated to have about 3.9 billion hectare 

land. The largest forest areas are to be found in countries like Russia, Brazil, Canada, USA 

and China. The largest owner of forest in Sweden is SveaSkog with theirs 3.5 billion hectare 

land. In 2002 the European parliament that the biological assets should be valued according to 

IAS 41, that is their fair value. Biological assets were earlier valued to their historical cost. 

During the past few years the issue has been frequently discussed as it seems to be very 

difficult to value forest to fair value and the Swedish forest companies' attitudes to valuation 

according to fair value were studied in 2005. 

 

Purpose: The aim of this study is to examine, with the help of interviews, whether forest 

companies and accounted have altered their attitude to fair value since 2005, and if so, why 

their attitude has changed. 

 

Method: The study builds on analyses of earlier literature on the valuation of forest, and 

interviews with representatives for forest companies and accountant firms. 

 

Results: The attitudes of forest companies and accountants have changed since 2005. The 

forest companies were in general more positive to the IAS 41, and valuation to fair value, than 

in 2005, although one of the companies had found IAS 41 difficult to implement as it had 

implied a substantial re-evaluation of its old forest assets and, by that, the value of the 

company. The accountants interviewed had not found it more difficult to estimate forest 

according to fair value. The IAS 41 has made it more difficult to correctly value forest assets 

acquired a long time ago. The IAS 41 has also implied higher demand on those auditors and 

analysts that are to value forest companies.  
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Definitionslista 
 

IASB:  International Accounting Standards Board - ger ut nya IFRS, tar beslut om 

ändringar i äldre standard. IASB ger även ut tolkningar av sina internationella 

standarder. 

 

IFRS:  International Financial Reporting Standards - är den internationella 

redovisningsstandarderna. 

 

IAS:  International Accounting Standards - namnet på äldre internationella 

redovisningsstandarder. Standarderna publicerade under 1974-2000. De finns 

utgivna från IAS 1-IAS 41. 

 

IASC:  International Accounting Standards Council - bildades 1973 och utger IAS 

rekommendationer. 

 

PWC: PriceWaterhouseCoopers, är en revisorsbyrå. 

 

KPMG: KPMG är en revisorsbyrå 

 

Biologiska tillgångar:  definieras som ett levande djur eller en levande växt (får, träd i 

planterad skog, växter, mjölkboskap, svin, buskar, vinstockar och 

fruktträd). 

 

Verkligt värde: Verkligt värde är ett aktuellt marknadspris, där biologiska 

tillgångar värderas till verkligt värde minus uppskattade 

försäljningskostnader (rekommendationen infördes år 2005).  

 

Anskaffningsvärde: är ett historiskt värde, där biologiska tillgångar innan värderades 

till anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar eller 

nedskrivningar.  

 

IAS 41: en standard för redovisning och värdering utav biologiska 

tillgångar, vilket infördes år 2005. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

kogen är av stor betydelse världen över, där skogsområdet i världen totalt utgörs av 3,9 

miljarder hektar skogsmark. Det utgör omkring en tredjedel av den totala landytan. De 

allra största skogsområdena finns i länder som Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och 

Kina.
1
 I Sverige är ungefär hälften av landytan täckt av skog

2
, vilket utgör en total landarea på 

41,3 miljoner hektar. Utav denna landsarea är 23 miljoner hektar skogsmark. Den allra största 

skogsägaren i Sverige är Sveaskog med sina 3,5 miljoner hektar skogsmark, följt av SCA, 

Bergvik Skog och Holmen.
3
 Förutom Finland, har skogsindustrin i Sverige en större betydelse 

än i övriga länder inom EU. Sverige är det land värden över som är en skogsindustriell 

stormakt vilket är starkt inriktad på export. Skogsindustrin i Sverige utgör mellan 10-12 % 

utav den svenska industrins sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. Utav Sveriges 

bruttonationalprodukt utgör skogsnäringen uppemot 3 %.
4
  

 

Den viktigaste förändringen som Europaparlamentet och rådet tillkännagav den 19 juli år 

2002 (förordning 1606/2002) var att de biologiska tillgångarna enligt rekommendationen, IAS 

41, skall värderas till verkligt värde. Värdering till verkligt värde ansågs ge en mer 

”rättvisande bild” över företagens tillgångar än vad anskaffningsvärdena ansågs göra.
5
 De 

biologiska tillgångarna värderades tidigare i skogsbolagens redovisning till 

anskaffningsvärden, vilket emellertid kom att ifrågasättas.
6
  I och med att alltfler svenska 

företag verkar på en global marknad, måste Sverige följa med i den internationella 

utvecklingen.
7
 Den 1 januari år 2005 blev de internationella redovisningsreglerna, IAS/IFRS 

obligatoriska för svenska börsnoterade företag att tillämpa vid sammanställningen av 

årsredovisningarna. Den internationella redovisningsstandardens utgångspunkt är att 

åstadkomma en harmonisering av redovisningen samt att redovisningen mellan länderna ska 

blir mer jämförbar.
8
  

 

De nya reglerna för jord- och skogsbruk, IAS 41, har inneburit en stor betydelse inom 

skogssektorn i Sverige, där många utav företagen är börsnoterade och mycket stora. Det är 

bland annat växande skog som IAS 41 kräver att skogsföretagen skall värderas till verkligt 

värde, som har inneburit stora uppvärderingar av tidigare lågt värderade skogsinnehav.
9
 

Denna standard hade en stor inverkan på de stora svenska skogsbolagens balansräkningar. 

Skogsbolaget Holmen fick på grund av övergången till verkligt värde räkna upp sina 

biologiska tillgångar med 40 % (2,5 Mdr) och SCA med 50 % (9 Mdr). Enligt tidigare 

principer redovisade skogsbolaget Kinnevik en vinst på omkring 0,5 Mdr på grund av en 

försäljning av skog till Bergvik Skog. I och med införandet av IAS 41 gav denna försäljning 

inte upphov till någon redovisad vinst för år 2004. Från och med den 1 januari 2004 finns 

alltså värdet av denna vinst under eget kapital genom värdering av skog till verkligt värde.
10

  

 

Ett begrepp som förekommer mycket i företagens redovisning är begreppet ”värde”, som kan 

vara anskaffningsvärde, nyttjandevärde och verkligt värde. Anskaffningsvärdet anses inte vara 

                                                           
1 Vitanen & Hannelius & Airaksinen, 2006, s2. 
2 Svensk Skog. 
3 Skogsstyrelsen. 
4 Skogsindustrierna. 
5 SOU 2003:71, s13f och 92. 
6 Artsberg, 2005, s193. 
7 SOU 2003:71, s13f och 92. 
8 Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s12ff. 
9 Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s122. 
10 Jansson & Hurtig, 2005, s38 och Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s97.  
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särskilt komplicerat att tillämpa i redovisningen, som till skillnad mot verkligt värde, som är 

betydligt svårare.
11

 Internationellt används begreppet ”fair value”, och i Sverige har begreppet 

översatts till verkligt värde, men den exakta definitionen är egentligen ”rimligt värde”. 

Verkligt värde ska enligt IASB i första hand baseras på aktuella marknadsvärden. Dock kan 

värderingen även bygga på olika beräkningsmodeller, där många antaganden istället görs av 

de biologiska tillgångarna. Det är dessa antaganden som tillförlitligheten vid dessa värden 

spelar stor roll, då olika företag kan beräkna dessa värden på olika sätt. Verkligt värde hos ett 

företag behöver då inte vara verkligt hos ett annat företag. Det handlar alltså om förväntade 

kassaflöden oavsett om det gäller aktuella marknadsvärden eller företagsledningens 

prognoser, det vill säga att redovisningen bygger på värden som egentligen inte finns.
12

  

 

Under de senaste åren har det diskuterats om värdering skall ske till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde, då det har visat sig vara svårt att överhuvudtaget acceptera värdering till 

verkligt värde fullt ut. Utvecklingen går mot att alltfler poster skall värderas till verkligt 

värde.
13

 Enligt Pettersson skall finansiella tillgångar marknadsvärderas i balansräkningen. 

Företagens skuldsida, exempelvis lån, skall för det mesta men inte alltid tillämpa 

anskaffningsvärdet. Vid värdering av fastigheter kan företagen exempelvis välja 

anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Det realistiska valet menar dock Pettersson är ändå 

verkligt värde på grund av att marknaden kräver det vid värdering av fastigheter. Vid 

redovisning av biologiska tillgångar har företagen ingen valmöjlighet, där skall verkligt värde 

tillämpas i skogsbolagens redovisning.
14

 

 

IASB (tidigare IASC) anser att värdering till verkligt värde är den mest korrekta metoden, då 

den ger bäst information om företagens ställning för analytiker och kapitalägare. EK och 

Pettersson anser att det finns många frågor kring verkligt värde. Det ena är att redovisning till 

verkligt värde försvårar förståelsen för vad som händer i ett företag. Användning av verkligt 

värde kommer att medföra svängningar från år till år i företagens balans- och 

resultaträkningar samt att problem kommer att uppstå vid konjunkturnedgångar. Vid en 

konjunkturnedgång skulle värdering till verkligt värde medföra stora förluster i 

resultaträkningen och kraftigt minskningar av kapital. Informationen blir också mer 

svårtillgånglig, då förklaringar om hur företagen har räknat fram det verkliga värdet finns i 

notapparaten, som finns tillgänglig många sidor senare i årsredovisningen. Pettersson ställer 

sig exempelvis frågande till hur växande skog ska värderas på en marknad. Det han ställer sig 

frågande till är …”hur värderas växande skog på en marknad där man inte omsätter någon 

skog?”.
15

 Enligt Ek vore det bästa alternativet att ha kvar värdering till anskaffningsvärde, 

minus gjorda avskrivningar eller nedskrivningar.
16

  

 

I denna magisteruppsats valde författarna att göra en fallstudie om hur de svenska 

skogsföretagen samt revisorer ställde sig till rekommendationen, IAS 41. Är 

rekommendationen att föredra över anskaffningsvärdet, så som IASB anser, eller har 

skogsföretagen haft problem av att värdera sina biologiska tillgångar till verklig värde sedan 

år 2005? Det övergripande syftet i denna studie är att undersöka hur skogsbolagen samt 

revisorerna ställer sig till IAS 41. Anser exempelvis revisor och skogsföretag liksom Ek, att 

                                                           
11 Marton, 2008a, s93. 
12 Kjaer, 2008, s88. 
13 Artsberg, 2005, s.429 och Marton, 2008, s85. 
14 Ek & Pettersson, 2007, s81. 
15 Ek & Pettersson, 2007, s81. 
16 Ek & Pettersson, 2007, s81f. 
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man ska fortsätta att utgå ifrån anskaffningsvärdet för att uppnå en mer ”rättvisande bild” utav 

företagens skogstillgångar.
17

  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Författarna har valt att disponera uppsatsen på följande sätt:  

 

Kapitel 1.  Inledning: I kapitlet redogörs när IAS 41 infördes samt problem med att 

tillämpa verkligt värde. 

 
Kapitel 2.  Referensram: Kapitlet redogör för den litteratur och forskning ämnet berör. För 

att kunna besvara syftet behövs en redogörelse för redovisningens kvalitativa 

egenskaper, IAS 41 Jord- och skogsbruk, för- och nackdelar, tidigare forskning, 

skogsbolagens inställning till IAS 41. Kapitlet avslutas med problemformulering 

och syftet med studien samt avgränsningar. 

 

Kapitel 3.  Metod: I kapitlet beskrivs hur studien har gått tillväga. Kapitlet inleds med valt 

ämne, tillvägagångssätt för att sedan avsluta med en utvärdering av studien. 

 

Kapitel 4.  Empiri: Kapitlet sammanställer revisorernas och skogsbolagens resultat, detta 

görs i ett avsnitt för revisorerna och ett för skogsföretagen. 

 

Kapitel 5. Analys: Detta kapitel kommer att analysera empirin mot referensramen. 

Problemfrågorna kommer att behandlas var för sig. 

 
Kapitel 6. Slutsats: I detta kapitel besvaras problemfrågorna kort var för sig. Därefter 

fortsätter kapitlet med egna kommentarer samt förslag för vidare forskning.   
 

 

 

  

                                                           
17 Syftet kommer att specificeras i ett senare avsnitt av uppsatsen (se referensramen) 
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2. Referensram 

 
I detta kapitel redogör författarna för den litteratur och forskning ämnet berör. Först inleds en 

beskrivning av redovisningens kvalitativa egenskaper, IAS 41 Jord- och skogsbruk, för- och 

nackdelar, tidigare forskning, skogsbolagens inställning till IAS 41, för att avsluta kapitlet 

med problemformulering, syftet med studien samt avgränsningar.

 
2.1  Redovisningens kvalitativa egenskaper  

Enligt IASB:s föreställningsram är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet de 

fyra allra viktigaste kvalitativa egenskaperna i redovisningen (se figur 1 nedan).
18

 En viktig 

kvalitativ egenskap som ställs på den information som företagen lämnar ut i de finansiella 

rapporterna är att informationen ska vara lätt att förstå av företagets användare, det vill säga 

begriplig. Det ställer dock krav på att användarna har tillräckligt med kunskap inom ämnet 

och att användarna är beredda att studera informationen noga. Företagen får inte i de 

finansiella rapporterna utesluta viktig information som behandlar komplicerade frågor, som 

kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag för användarna. En annan viktig egenskap är att 

informationen ska vara tillförlitlig. Informationen anses vara tillförlitlig, då de finansiella 

rapporterna inte på något sätt är vinklade eller innehåller några väsentliga felaktigheter.
19

 

Årsredovisningarna är till för att ge intressenter en bild över företagets resultat och ställning 

över en period eller mellan företag. Redovisningsinformationen skall därför kunna vara 

jämförbar, dock måste värderingsprinciper och prestationstekniker som tillämpats i ett företag 

för transaktioner av liknande art och för andra händelser under en period redovisas på samma 

sätt. Marton påpekar att det inte riktigt går att definiera vad jämförbarhet betyder, där alla 

företagen skall redovisa på samma sätt. Enligt Marton föreskriver reglerna i 

årsredovisningslagen exempelvis att alla tillgångar ska skrivas av på 5 år. Marton anser att 

IASB:s definition av jämförbarhet inte kan anses vara uppnådd. Orsakerna till detta är att 

svåra bedömningar krävs samt att företagsledningen har vissa drivkrafter för att redovisa vissa 

resultat. Detta har inneburit för revisorer och redovisare att de måste kunna stärka 

jämförbarheten i redovisningen.
20

 Informationen som företagen lämnar ut måste, för att vara 

av värde också vara relevant, då användarna använder informationen som beslutsunderlag. 

Informationen anses vara relevant, då informationen på något sätt påverkar användarna till att 

fatta beslut, vilket underlättar deras bedömningar av inträffade, aktuella och framtida 

händelser.
21

 

 
Begriplighet    Relevans                               Tillförlitlighet         Jämförbarhet 
 

     

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Kvalitativa egenskaper på redovisningsinformation. (Artsberg, 2005, s168)  

                                                           
18 Far förlag, 2006, p24.  
19 Far förlag, 2006, p25 och p31. 
20 Marton, 2009a, s62. 
21 Far förlag, 2006, p39 och p26. 

Tillbakablickande information 

Väsentlighet 

 

Framåtblickande information 

Korrekt bild 

 

Neutralitet 

 

Innebörd före form 

 

Försiktighet 

 Fullständighet 

 

Över tiden 

 Mellan företag 

 



 Sida 5 
 

 

2.2  IAS 41 Jord- och skogsbruk 

Standard, IAS 41, uppger principer för hur företag skall redovisa, utforma och upplysa om 

jord- och skogsbruksverksamhet i sina finansiella rapporter. Jord- och skogsbruksverksamhet 

består av ett …”företags biologiska omvandling av levande djur eller växter (biologiska 

tillgångar) för försäljning, till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska 

tillgångar”. Denna standard anger hur de biologiska tillgångarna skall värderas och redovisas 

under växtperioden, vid nedbrytning, vid produktion och avel för jord- och 

skogsbruksprodukter och vid skörd. Denna standard skall inte tillämpas vid förädlingen av 

jord- och skogsprodukter efter skörd.
22

   

 

Enligt IAS 41 skall denna standard tillämpas vid redovisning av biologiska tillgångar, jord- 

och skogsbruksprodukter vid skörd och för statliga bidrag. Mark och immateriella tillgångar 

som används eller är hänförliga för jord- och skogsbruksverksamhet omfattas inte av denna 

standard. IAS 41 definierar en biologisk tillgång som ett levande djur eller som en levande 

växt. Jord- och skogsprodukter definieras som de skördade produkterna av företagets 

biologiska tillgångar.
23

 

 

En biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukt skall redovisas, då företaget anser sig 

ha kontroll över tillgången, ger framtida ekonomiska fördelar samt när tillgångens verkliga 

värde eller anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. En biologisk tillgång skall 

värderas till verkligt värde minskat med uppskattade försäljningskostnader vid första 

redovisningstillfället och vid varje balansdag. Försäljningskostnader är arvoden till mäklare, 

handlare, avgifter till myndigheter och börser samt stämpelskatter och -avgifter. 

Försäljningskostnader gäller inte för transportkostnader och kostnader som uppstår i samband 

med att föra tillgångar till en marknad. Det noterade priset på en aktiv marknad utgör den 

bästa grunden vid värdering av biologiska tillgångar eller jord- och skogsbruksprodukter till 

verkligt värde. Om det i undantagsfall skulle visa sig att ett företag har tillgång till ett flertal 

aktiva marknader får företaget använda sig av den marknad som känns mest relevant. Vid val 

mellan två aktiva marknader skall företaget tillämpa det pris som företaget förväntas gå till.24 

 

Verkligt värde definieras som …”det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller 

en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs”.
25

 Verkligt värde definieras antingen som ett 

marknadsvärde eller som ett objektivt pris på en transparent marknad. Verkligt värde används 

idag bland annat för förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar, aktierelaterade ersättningar 

och finansiella instrument.
26

 Verkligt värde innebär att företagen i goda tider kan dela ut 

pengar, genom att tillgångarna skrivs upp.
27

   

 

IFRS- standarderna definierar verkligt värde på olika sätt, då det finns olika metoder för att 

skatta det verkliga värdet. Vid värdering till verkligt värde förespråkar IFRS i huvudsak 3 

metoder som kan användas, vilka är noterat pris, analogi och värderingsmodell (se figur 2 

nedan). Analogi är när värdet jämförs för liknande tillgångar eller skulder.
28

 När värdering till 

verkligt värde skall fastställas förespråkar IASB att Steg 1 skall användas i första hand, det 

                                                           
22 Far förlag, 2006, s633. 
23 Far förlag, 2006, p1, p2 och p5. 
24 Far Förlag, 2006, p10, p12, p14 och p17.  
25 Far Förlag, 2006, p8. 
26 Buisman, 2007, s77. 
27 Ek & Pettersson, 2007, s82. 
28 Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s39ff. 
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vill säga aktuella marknadsvärden. Vid värdering av de svenska företagens tillgångar gäller 

oftast Steg 3, där många antaganden istället görs genom olika beräkningsmodeller.
29

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Verkligt värde i tre steg (Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s.41)  

 

Det är betydligt lättare att kunna fastställa det verkliga värdet om det finns en aktiv marknad. 

En aktiv marknad är en marknad som har en öppen prisinformation, handeln avser likvärdiga 

projekt samt att det finns intresserade köpare och säljare. Dessa marknader förekommer 

främst för vissa tillgångtyper inom börser samt för fastigheter i tättbefolkade områden. 

Företagen grundar annars redovisningen på bedömningar, steg 3, som bygger på 

uppskattningar om information skulle saknas.
30

 Det förutsätts att det finns en aktiv marknad 

med avseende på skog, men det kan i vissa fall uppkomma situationer där prisinformation på 

en aktiv marknad saknas för vissa andra typer av tillgångar.
31

  

 

Om en aktiv marknad saknas, skall företagen istället beräkna nuvärdet av förväntade 

nettobetalningar (steg 3) för de biologiska tillgångarna, diskonterat med en aktuell 

marknadsbestämd räntesats före skatt. Syftet är till för att företagen skall kunna fastsälla det 

verkliga värdet för en biologisk tillgång på dess aktuella plats och skick. De värdeökningar 

som uppstår från ytterligare biologisk omvandling och företagets framtida åtgärder för att 

förbättra den framtida biologiska omvandlingen via skörd och försäljning, innefattar inte en 

biologisk tillgångs aktuella skick.
32

 Om det skulle visa sig att de biologiska tillgångarna inte 

går att beräkna på ett tillförlitligt sätt skall företagen värdera till anskaffningsvärdet med 

avdrag för avskrivning och nedskrivning. I årsredovisningen skall upplysning lämnas om 

detta. Företagen skall i årsredovisningen lämna upplysningar om de biologiska tillgångarna, 

ange en förklaring till varför det verkliga värdet inte går att beräkna på ett tillförlitligt sätt, 

avskrivningsmetoden, nyttjandeperiod eller tillämpad avskrivningssats. Företagen skall även, 

om det går, ange ett intervall om var det verkliga värdet kan anses ligga. Vid periodens början 

och slut, skall även det uppskriva anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar 

lämnas.
33

  

 

Företagen skall i deras finansiella rapporter lämna upplysningar angående de vinster eller 

förluster för den period i vilket den biologiska tillgången har uppstått, vilket inkluderas i 

resultatet. En beskrivning skall lämnas av varje grupp av biologiska tillgångar, dessa kan 

                                                           
29 Kjaer, 2008, s88. 
30 Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s83. 
31 Sundgren & Nilsson & Nilsson, 2007, s96ff. 
32 Far förlag, 2006, p20 och p21. 
33 Far förlag, 2006, p54. 
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lämnas av kvalitativ eller av kvantitativ karaktär.
34

 Övriga upplysningar som företagen skall 

lämna gäller för de antaganden som gjorts för att fastställa det verkliga värdet. Upplysning 

skall lämnas i årsredovisningen om det verkliga värdet med avdrag för uppskattade 

försäljningskostnader för jord- och skogsprodukter som skördats under perioden.
35

  

 

2.3  För- och nackdelar 

Enligt Marton finns det i huvudsak två fördelar med att använda verkligt värde. Till skillnad 

ifrån anskaffningsvärdet ger verkligt värde mer relevant information, då redovisningen istället 

baseras på aktuella värden. Den andra orsaken anses vara kravet på försiktighet, vilket innebär 

att skulder inte får vara undervärderade och tillgångar inte övervärderade. Biologiska 

tillgångar anser Marton ha andra särskilda egenskaper som gör att verkligt värde känns mer 

relevant. Marton anser framförallt att …”biologiska tillgångar kan, till skillnad från andra 

materiella tillgångar, förbättra sin fysiska prestanda över tid, utan att innehavaren utför arbete 

på dem”.
36

 Enligt Falkman speglar de historiska anskaffningsvärden mer korrekta och tydliga 

värden, vilket gör att redovisningen blir mera stabil och mindre flexibel. Vidare anser 

Falkman att denna värderingsmetod har en mera stabiliserande effekt i resultatutvecklingen, 

då avskrivningar inte baseras på marknadsvärden.
37

 Enligt Buisman är det i vissa fall mer 

begripligt att använda sig utav verkligt värde, då anskaffningskostnaden inte medför 

tillräcklig med relevant information av företagens resultat samt finansiella ställning.
38

 

 

Bohlin anser att IFRS har lett till en sämre utveckling av företagens redovisning, då IFRS har 

medfört en alltför detaljerad redovisning, det vill säga bland annat skall flera poster värderas 

till verkligt värde. I och med detta har marknadsvärdet av tillgångarna blivit svårare att 

bedöma i årsredovisningar. Vidare anser Bohlin att man alltid tror att marknadspriser alltid 

skall vara korrekta bedömningar av tillgångarnas värde. Att tillgångar alltid skall värderas till 

marknadsvärde kan bidra till att företagsledningen får ett mer utrymme till att redovisa för 

höga vinster. Utgångspunkt från förväntade framtida intjäning, avkastningskrav som avvaktar 

räntenivån samt från riskpåslag kan man, enligt Bohlin beräkna tillgångens korrekta värde. Då 

tillgångarnas värde beräknas genom olika antaganden, styrs tillgångens värde av det belopp 

som företagen använder vid antaganden. Det Bohlin menar är att företagen inte kommer att få 

samma värden.  Dock anser han att det kan vara svårt att redovisa tillgångar på ett korrekt och 

tydlig vis. För Bohlin så är det viktigare med mer information utifrån exempelvis 

känslighetsanalyser samt scenarier, än att värdena anses vara korrekta (exakta).
39

 

 

Marton påpekar att då tillgångar skall värderas till verkligt värde, är att man antar att 

marknaden ger bäst information om vad någonting är värt. En effektiv marknad enligt Marton 

är då det finns många aktörer samt att det även skall gå snabbt att handla på marknaden. 

Marton anser att då marknaden inte fungerar särskilt bra, så medför det problem för de 

redovisare som skall värdera enligt verkligt värde.
40

 Utvecklingen mot att allt fler poster skall 

marknadsvärderas, mot tidigare anskaffningsvärden, kan leda till större fluktuationer i 

redovisat kapital och eget kapital. Detta beror på att värdering till verkligt värde och att 

redovisningen kommer att grunda sig på fler bedömningar, är att försiktighetsprincipens 

betydelse kommer att minska.
41

  

                                                           
34 Far Förlag, 2006, p40,p41 och p42. 
35 Far Förlag, 2006, p47 och p48. 
36 Marton, 2008b, s85ff. 
37 Falkman, 2000, s4. 
38 Buisman, 2007, s77. 
39 Bohlin, 2009, s64f. 
40 Marton, 2009b, s50. 
41 Jansson & Nilsson & Rynell, 2004, s71.  
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Enligt Halling har IFRS både för- och nackdelar. De nackdelar som har riktats mot IFRS är 

kravet på marknadsvärdering av tillgångar samt att regelverket är alltför detaljorienterat, där 

Sverige har haft en omfattande debatt angående om IFRS anses vara bra eller inte. Då 

konjunkturen viker kan det innebära alltför stora svängningar, då tillgångarna skall värderas 

till verkligt värde. Engström som är en av de ledamöter som ansvarar för IFRS, menar på 

frågan huruvida om han anser om det är bra att redovisa till verkligt värde, anser det vara bra 

och dåligt. Det Engström menar är att var och en får fråga sig själv om vilket sätt som speglar 

ens bolag bäst, i dagsläget, i framtiden, eller hur det har sett ut historiskt. Enligt Engström, är 

det fel om ett företag skulle försöka att beskriva alla dessa tre delar. Man kan bedöma 

bolagens situation mycket bättre med hjälp av verkligt värde, än historiska 

anskaffningsvärden.
42

  

 

Revisorn Bäckström anser att regelverket IFRS har både fördelar som nackdelar, men att 

regelverket är här för att stanna. Fördelarna med IFRS anser Bäckström vara att 

jämförbarheten och kvaliteten i företagens årsredovisningar ökar markant mellan länderna. 

Nackdelar är att IFRS är alltför kostsamt och tidskrävande för företagen. Bäckström anser 

även att IFRS har inneburit negativ förändringar för revisorerna, därför att de inte har samma 

ansvar för normgivningen eller förvara regelverkets innehåll på redovisningsområdet. Enligt 

Bäckström påverkar rekommendationen även revisorernas arbetssätt, exempelvis genom 

specialisering och införanden av kvalitetssäkringssystem.
43

 

 

Enligt Malmhäll och Nyman som genomförde en studie på skogsbolagen Holmen, Svea skog 

och SCA var att skogsbolaget Holmen inte kunde se några direkta fördelar med att införa IAS 

41. Skogsbolagen SCA och Svea skog kunde dock lyfta fram positiva aspekter som en mer 

öppen redovisning liksom att istället använda ett marknadsvärde utöver det bokförda värdet. 

Holmen och SCA lyfte fram att effekterna med att tillämpa IAS 41 skulle leda till att balans- 

och resultaträkningen påverkas, vilket inte Svea skog ansåg, då skogsbolaget år 1999 gjort 

uppskrivningar av de biologiska tillgångarna. Skogsbolagen var dock överens om att 

tillförlitligheten i redovisningen skulle försämras, vilket skulle bero på subjektiva 

bedömningar. Svea skog ansåg dock att om företagen tydligt talar om hur de har gjort skulle 

tillförlitligheten förbättras. Skogsbolagen var överens om att resultatet om hur företagen har 

beräknat fram det verkliga värdet i årsredovisningen skulle bli svårare att förstå.
44

   

 

2.4  Tidigare forskning 

Enligt Kjaer fungerar inte verkligt värde i en konjunkturnedgång, som då anser att de 

finansiella rapporterna inte kommer att ge en rättvisande bild samt att det skapar ett minskat 

förtroende för den finansiella informationen. Hon befarar att det kommer att bli svårt att få 

fram verkliga värden i en lågkonjunktur. Vid en värdetillväxt påpekar Kjaer att 

marknadspriserna rör sig väldigt långsamt, men att priserna däremot, kan vända nedåt vid en 

lågkonjunktur. Det som också kan uppstå är att risken ökar för subjektiva värden. Kjaer 

påpekar att företagsledningen då kommer att argumentera för att lågkonjunkturen inte 

kommer att vara särskilt länge, så att företagsledningen inte behöver ändra sina antaganden i 

beräkningsmodellerna. Vid en betydande konjunkturnedgång anser Kjaer att det kommer att 

bli svårt att upprätta bokslut som är baserade på antaganden vid beräkning av verkligt värde, 

där tillförlitligheten kommer att minska förtroendet för företagens finansiella rapporter.
45

 

                                                           
42 Halling, 2009, s83f. 
43 Bäckström, 2009, s74f. 
44 Malmhäll & Nyman, 2005, s38. 
45 Kjaer, 2008, s88. 
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Enligt Ek kommer en lågkonjunktur med värdering till verkligt värde till skillnad mot 

anskaffningsvärdet att medföra att informationen blir mer svårtillgänglig, stora förluster i 

resultaträkningen samt minskat kapital.
46

  

 

Den finanskris som nyligen har varit har inneburit en stor debatt angående redovisning till 

verkligt värde. Många kritiker har argumenterat för att redovisning till verkligt värde, har 

bidragit till finanskrisens spår, eller att det i alla fall har förvärrat dess svårighetsgrad.
47

 

  

Enligt Marton är det inte alltid helt lätt med att kunna uppskatta de antaganden som görs i 

redovisningen, där verkligt värde är baserade på ett marknadsvärde. Praxis har även riktat en 

del kritik mot att det är svårt att i redovisningen beräkna dessa värden. I balansräkningen har 

det visat sig vara svårt att utveckla redovisningsregler som skulle kunna ge stabila och 

objektiva värden. Problemet med det verkliga värdet påpekar Marton vidare uppstår när 

verkligt värde beräknas via modeller, då företagen gör så kallade antaganden. När det finns en 

aktiv marknad att värdera ett företags tillgångar eller skulder till verkligt värde blir 

redovisningen tillförlitlig, men som inte alltid kan ske. För att inte bara benämna 

subjektiviteten i dessa värden betonar Marton att man i balansräkningen har funnit att 

företagsledningen ofta styrs av incitament om att visa höga eller låga värden.
48

 Subjektiviteten 

av att uppskatta verkligt värde, är att det kan finnas en risk för manipulation.
49

Andra problem 

betonar Marton gäller att företagens interna kontrollsystem för att hantera bedömningar i 

samband med verkligt värde ofta inte är förberedda. Revisorer kan även ha svårt att sätta sig 

in och utvärdera de värderingsmodeller som tillämpats vid revisionen.
50

 Då redovisningen 

bygger på subjektiva antaganden ansåg flera av skogsföretagen att siffrorna lättare kunde 

manipuleras i de finansiella rapporterna. För de antaganden som justeras lite skulle innebära 

stora effekter i resultatet, som exempelvis då WACC-ränta i värderingsmodellerna skulle 

förändras med kvarts procentenhet. Skogsföretagen ansåg vidare att revisorerna i samband 

med revisionen måste ifrågasätta och uppmärksamma på förändringar varje år.
51

   

 

2.5  Skogsbolagens inställning till IAS 41 

Nedan kommer författarna att ta upp skogsföretagens inställningar under åren 2005 och 2006. 

Dessa inställningar är hämtade ifrån tidigare uppsatser som andra studenter har genomfört 

under sin studietid. Då författarnas magisteruppsats är baserat på en fallstudie, ansågs det vara 

bra att jämföra med tidigare uppsatser som hade behandlat samma arbetsområde. I och med 

detta kan författarna basera om företagen har ändrat sina inställningar till rekommendationen. 

I detta avsnitt har författarna valt att dela upp avsnittet, för att kunna tydliggöra skillnader 

mellan åren 2005 och 2006.   

 
2.5.1 År 2005 

Malmhäll och Nyman genomförde en studie i de svenska skogsbolagen Holmen, SCA och 

Svea Skog för att få en ökad förståelse för vilka konsekvenser IAS 41 om biologiska 

tillgångar skulle medföra. Holmen och Svea Skog var negativt inställda gällande de nya 

reglerna. SCA var det företag som var positivt inställd, men bara om ett ”riktigt” värde kunde 

räknas fram. Skogsbolaget SCA ansåg ändå att värdering till verkligt värde skulle bli 

komplicerat och att det skulle bli svårt att få fram ett så kallat ”riktigt” värde. Skogsbolagen 

menade exempelvis att de skulle få ett lägre pris om de skulle sälja hela sitt skogsinnehav på 

                                                           
46 Ek, 2008, s92. 
47 Laux & Leuz, 2010, s93. 
48 Marton, 2008b, s86. 
49 Penttinen & Rantala, 2008, s11. 
50 Marton, 2008b, s86. 
51 Malmhäll & Nyman, 2005, s34ff. 
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en gång, än att sälja det i mindre områden. Vid värderingen ansåg skogsbolagen att detta 

skulle medföra ett problem eftersom vilket pris skulle då gälla? Skogsbolagen såg dock inget 

problem med att lämna information om skogens verkliga värde i årsredovisningarna. 

Skogsbolagen ville hellre redovisa det verkliga värdet i en not snarare än som en post i 

resultaträkningen. Anledningen var att subjektiva bedömningar skulle spela en jättestor roll.
52

  

 

Enligt Andersson, Berglund och Ejerlund undersökning medför IAS 41 problem med 

objektiviteten eftersom det saknas ett marknadspris på stora skogstillgångar. Företagen får 

istället tillgodoräkna marknadsrelaterat pris, vilket får värderingen en mer (eller mindre) 

subjektiva bedömningar. Enligt forskarnas undersökning ger detta en konsekvens för 

objektiviteten, då olika användare kan få varierande resultat. IAS 41 upplevs även negativt 

enligt forskarna fallstudie då kostnaderna för återbeskogning inte får tas med, vilket styrker 

mot svensk lag som är ett krav då återbeskogningen innebär stora kostnader för företagen och 

ska därmed tas med för att ge en rättvisande bild av värdena. Enligt IAS 41 ska företag 

använda anskaffningsvärdet om det inte går att få ett rätt värde på tillgångar, enligt forskarnas 

undersökning ska företagen inte använda anskaffningsvärdet då den inte ger en rättvisande 

bild av företaget. Enligt skogsföretagen, SCA AB, Sveaskog AB, Holmen Skog AB, Bergviks 

Skog AB samt Korsnäs Skog AB som Andersson, Berglund och Ejerlund telefonintervjuat är 

problemet med IAS 41 marknadsvärderingen, då det är svårt att bestämma marknadsvärdet på 

skogen då det råder en osäkerhet när det inte finns något pris på stora skogstillgångar. IAS 41 

medför även stora värdeförändringar då priset stiger eller sjunker vilket kan bli svårt för 

företagen att hantera. Det positiva med IAS 41, enligt undersökningen är att den medför att 

alla har samma redovisningsstandard. IAS 41 gör att balansräkningen blir mer informativ och 

ger en mer rättvisande bild samt att analytiker och intressenter kan få en bättre insikt av 

företaget. I och med IAS 41 så speglas värdet på den växande skogen i balansräkningen vilket 

inte gjordes för.
53

  

 

Burnside genomförde en studie i de svenska skogsbolagen Holmen, SCA, Svea skog och med 

en revisor Martin Johansson från PWC Öhrlings, för att undersöka vad de verkligen ansåg om 

den nya lagen, IAS 41 (se tabell 1 nedan).
54

 Den första frågan om hur tillförlitligt verkligt 

värde är, blev svaren olika. SCA ansåg att verkligt värde är tillförlitligt, eftersom det verkliga 

värdet skulle vara felaktigt uppskattad med 10 % uppåt eller nedåt, så är värdet fortfarande 

rimligt värderad. Skogsbolaget SCA ansåg också att verkligt värde är ett mer tillförlitligt 

värde än anskaffningskostnaden. Svea Skog ansåg inte att verkligt värde är tillförlitligt, då 

verkligt värde anses vara mer av en indikation istället. Holmen ansågs att tillförlitligheten är 

okej, och ansåg att verkligt värde är ett mer representativt värde än anskaffningsvärdet. I den 

sista frågeställningen om verkligt värde ger en rättvisande bild av företagets värdeskapande 

var de flesta positivt inställda, men att det skulle finnas plats för subjektiva tolkningar. 

Revisorn ansåg att problemet med anskaffningsvärdet och verkligt värde, är för de ägare som 

har köpt skog för länge sedan skulle kostnaden bli nästan noll kronor, och att det inte kan 

anses vara rätt ur en ekonomisk synvinkel. Vid värdering till verkligt värde är tillgången 

istället värderad för miljontals kronor, men att verkligt värde medför större risker. Revisorn 

ansåg att verkligt värde istället bör särredovisas, då det i balansräkningen ger för mycket 

utrymme för risker.
55

 

 

 

                                                           
52 Malmhäll & Nyman, 2005, s9 och s34. 
53 Andersson & Berglund & Ejerlund, 2005, s36ff. 
54 Burnside, 2005, s8. 
55 Burnside, 2005, s32ff. 
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Tabell 1. Skogsföretagens och revisorns inställningar, 2005. 

Not: (Burnside, 2005, s34) 

 
2.5.2 År 2006 

Enligt Flamm, Grünewald och Olsson som genomförde en studie på skogsbolag för att bland 

annat göra en uppföljning av Burnsides studie år 2005, för att undersöka om skogsbolagens 

attityd till verkligt värde hade förändrats något (se tabell 2 nedan). I studien kom de fram till 

att två frågor stämde överens med Burnsides studie. De tillfrågade respondenterna i 

skogsbolagen ansåg att det verkliga värdet var mer tillförlitligt och relevant till skillnad mot 

anskaffningsvärdet. Före implementeringen gav skogsbolagen raka svar, och efter 

implementeringen var svaren betydligt vagare för frågorna av vilket av tillförlitlighet och 

relevans som väger tyngst och hur tillförlitligt verkligt värde var. Skogsbolaget SCA hade 

störst överensstämmelse i sina svar, som enligt forskarna kunde bero på att det var samma 

person som hade intervjuats, vid båda tillfällena. Skogsbolagens attityd till verkligt värde 

blev, enligt följande:
56

 

 

Tabell 2. Skogsföretagens inställningar, 2006.  

 Bergvik Holmen SCA Svea Skog 

Hur tillförlitligt är verkligt värde? någorlunda någorlunda någorlunda någorlunda 

Är jämförbarheten bättre eller sämre? bättre bättre bättre sämre 

Vad är mest tillförlitligt av 

anskaffningsvärde och verkligt värde? 

Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 

Vad är mest relevant av anskaffningsvärde 

och verkligt värde? 

Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 

Vad väger tyngst av tillförlitlighet och 

relevans? 

relevans lika tyngt lika tyngt lika tyngt 

Ger verkligt värde en rättvisande bild av 

företagets värdeskapande? 

Mer rättvis nej ja Ja och nej 

Not: (Flamm & Günewald & Olsson, 2006, s33f) 

  

2.6  Problemformulering 

Under de senaste fem åren som rekommendationen, IAS 41, har varit verksam har 

diskussionerna varit många om hur den nya rekommendationen skulle komma att påverka 

företagen. Det har bland annat riktats en del kritik ifrån praxis om att det är svårt att i 

redovisningen beräkna fram verkligt värde samt att det har varit svårt att utveckla 

redovisningsregler som skulle kunna ge korrekta värden. En anledning till att det har blivit 

svårare, är för att det inte finns något riktigt värde. Värderingen utav de biologiska 

tillgångarna utgår istället ifrån antaganden, det vill säga då det inte finns ett marknadsvärde 

                                                           
56 Flamm & Grünewald & Olsson, 2006, s6 och s50ff. 

 Holmen SCA Svea Skog PWC Öhrlings 

Hur tillförlitligt är verkligt värde? okej tillförlitlig inte tillförlitlig Inte tillförlitligt 

Är jämförbarheten bättre eller sämre? bättre bättre inte påverkad uppgift saknas 

Vad är mest tillförlitligt av anskaffningsvärde och 

verkligt värde? 

verkligt 

värde 

verkligt 

värde 

verkligt värde anskaffningskostnaden 

Vad är mest relevant av anskaffningsvärde och 

verkligt värde? 

verkligt 

värde 

verkligt 

värde 

verkligt värde anskaffningskostnaden 

Vad väger tyngst av tillförlitlighet och relevans? relevans relevans relevans relevans 

Ger verkligt värde en rättvisande bild av företagets 

värdeskapande? 

Ja och nej Ja ja nej 
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för växande skog. Detta innebär att redovisningen istället baseras på subjektiva bedömningar. 

Värderingen till verklig värde har exempelvis medfört att redovisningen har blir alltför 

detaljerad samt svårare att bedöma vilket pris man skall utgå ifrån. I och med värderingen till 

verklig värde bygger redovisningen istället på antagande genom olika beräkningsmodeller. 

Detta i sin tur leder till att dessa antaganden styr tillgångarnas värden, det vill säga att olika 

företag kommer fram till olika värden i sina beräkningar. Det har även diskuterats att det har 

funnits risk för manipulationer och att tillförlitligheten anses minska vid en eventuell 

lågkonjunktur.  

 

Utifrån ovanstående diskussion ansåg författarna att det skulle vara intressant att göra en 

uppföljning av Flamm, Grünewald och Olsson (2006) samt Burnsides (2005) studie, angående 

skogsbolagens inställningar till IAS 41. Det är intressant att få veta idag (år 2010) om 

skogsbolagen föredrar att ha kvar värdering till anskaffningsvärde eller om verkligt värde har 

visat sig fungerat bra i skogsbolagens redovisning, då det både har varit låg- och 

högkonjunktur. Det är även intressant att undersöka hur värdering till verkligt värde har 

fungerat i skogsbolagens redovisning. Författarna ansåg även att det skulle vara intressant att 

undersöka hur revisorer i samband med revisionen går tillväga för att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde, då redovisningen baseras på subjektiva bedömningar. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har författarna formulerat nedanstående frågeställningar: 

- Har skogsbolagens och revisorernas inställning till verkligt värde förändrats sedan år 

2005? 

- Hur har värdering till verkligt värde fungerat i skogsbolagens redovisning? 

- Har IAS 41 gjort att det blivit svårare för revisorer med att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde, då värderingen bygger på subjektiva bedömningar? 

 
2.6.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp utav e-postintervjuer undersöka huruvida 

skogsbolagen samt revisorerna har ändrat sina inställningar till verkligt värde sedan år 2005, 

och om i så fall varför, deras inställning har förändrats.  

 
2.6.2 Avgränsningar 

Författarna har valt i denna studie att avgränsa sig enbart till Svenska skogsföretag. I Sverige 

finns idag fem stora skogsföretag: Holmen, SCA, Bergvik Skog, Svea Skog och Stora Enso. 

Författarna har varit i kontakt med fyra av dessa, vilka är Holmen, SCA, Bergvik Skog och 

Svea Skog.  

 

I denna fallstudie har författarna enbart valt att studera hur IAS 41 har fungerat för 

skogsföretagen och hur företagen samt revisorernas inställning är till IAS 41. Författarna har 

även i denna studie avgränsats sig till att endast att behandla växande skog, då biologiska 

tillgångar omfattar levande djur och levande växter. Det är dock endast växande skog som 

skall värderas till verkligt värde. Statliga bidrag kommer inte att behandlas i denna studie.   
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3. Metod 

 
I detta kapitel redogör författarna för läsarna hur praktiskt de har gått tillväga med sin 

studie. Kapitlet inleds med en kort presentation av det valda ämnet, för att sedan fortsätta 

med studiens tillvägagångssätt och avsluta med utvärdering av studien. 

 
3.1 Val av ämne 

Författarna har valt att göra en fallstudie och undersöka HolmenSkog, SCA, SveaSkog och 

BergvikSkog med fokus på IAS 41. Sedan år 2005 blev det obligatoriskt för skogsföretag att 

värdera tillgångar till verkligt värde efter rekommendationen, IAS 41. Det intressanta med att 

undersöka närmar av denna studie var att olika forskare och skogsföretag var negativt 

inställda till rekommendationen vid införandet. En av anledningarna var att man ansåg att 

värdering till verklig värde gjorde det svårare att uppskatta tillgångarnas värden, då 

rekommendationen bygger på subjektiva bedömningar (se för mer information i 

referensramen). I och med detta väcktes ett intresse för författarna att undersöka hur 

rekommendationen har fungerat i skogsföretagen efter fem år. För att göra detta har 

författarna undersökt vilken värderingsmetod företagen skulle föredra idag, 

anskaffningsvärdet eller verklig värde?  
 

3.2 Tillvägagångssätt 

Under detta avsnitt presenteras det för läsarna hur studien har gått tillväga. Föra att underlätta 

det ytterligare för läsarna har avsnittet delats upp i två avsnitt. I det första avsnittet beskrivs 

primär- och sekundärdata, det vill säga vilken litteratur, artiklar samt vilka metoder som har 

använts i studien. I det andra avsnittet beskrivs arbetsgången, från början till slut.    

 
3.2.1 Primär- och sekundärdata 

Under en studie kan forskare använda sig av primär- och sekundärdata. Primärdata utgör 

information som insamlats med hjälp av det som kallas för förstahandsrapportering, som 

utgörs av enkät- och intervjuundersökningar. Sekundärdata är statistisk, litteratur och tryckta 

källor, det vill säga att den består av information som redan finns.
57

  

 

I denna undersökning har författarna använt sig av primär- och sekundärdata. Den primära 

utgörs i studien av ursprungliga källor, det vill säga andra forskare som har undersökt hur 

rekommendationen har påverkat företagen. Dessa forskare har efter empiriska undersökningar 

rapporterat sitt resultat av sin studie. Detta resultat har författarna utnyttjat i sin undersökning. 

Detta har författarna gjort genom att intervjua skogsföretagen och revisorerna som utförde 

uppdrag för de utvalda skogsrespondenterna mellan åren 2005-2010. Författarna ser dessa 

personer som en primärkälla då de valda respondenterna utifrån ett empiriskt synsätt (då 

respondenterna har under fem års tid arbetat utifrån IAS 41 vid värdering av verklig värde) 

har förmedlat författarna med resultat av hur rekommendationen har påverkat deras resultat 

under olika sammanhang.  

 

Den sekundära informationen har i undersökningen refererat eller citerat ifrån böcker och 

artiklar. Enligt Nyberg kan sekundärdata även klassificeras som andrahandskälla
58

. De böcker 

och artiklar samt tidigare undersökningar som författarna har använt till fallstudien hänvisas 

läsarna till källförteckningen. Undersökningen består även av litteraturer som förekom i 

tidigare kurser som författarna har läst på högskolan. Dessa böcker är skrivna av Sundgren, 

                                                           
57 Björklund & Paulsson, 2007, s 67f. 
58 Nyberg, 2000, s76. 
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Nilsson och Nilsson (2007)och Artsberg (2005) samt Björklund och Paulsson (2007). Det har 

även rekommenderats artiklar från författarnas handledare, dessa artiklar har varit skrivna av 

Viitanen, Hannelius och Airaksinen (2006) samt Penttinen och Rantala (2008). De böcker och 

artiklar som har använts i denna studie men som inte utgör kurslitteratur har inhämtats från 

högskolans databas: Elin@Mälardalen, Google böcker, Emerald samt högskolans 

bibliotekskatalog. De sökord som användes till hjälp för sökningen var exempelvis: IAS 41, 

fair value, forestry, financial crisis, true faire value, verklig värde. Förutom artiklar och 

böcker har författarna även använt sig av tredjehandskälla, vilket enligt Nyberg är tidigare 

uppsatser. De uppsatser som har använts har handlat om liknande undersökning. Dock ska 

läsarna förstå att dessa undersökningar har skrivits under året 2005, det vill säga det år som 

rekommendationen blev obligatoriskt för skogsföretagen. Författarna kommer dock över en 

studie som hade gjort en uppföljning av skogsbolagens inställningar till verkligt värde, denna 

undersökning utspelade sig under året 2006. 
 
3.2.2 Arbetsgång 

Innan författarna påbörjade denna fallstudie deltog författarna av tidigare information som 

skrivits om IAS 41. Detta gjordes genom att läsa tidskriften BALANS och andra publicerade 

verk (som böcker och uppsatser från år 2005). Dock efter ett långt sökande upptäckte 

författarna att det inte fanns så mycket publicerade inom ämnet, och därmed väcktes intresse 

att göra en fallstudie och se närmare kring hur värderingen påverkade företagen. Att studera 

detta ämne efter fem år ansågs utgöra ett intressant ämnesområde, då företagen har upplevt en 

lågkonjunktur och att värdera tillgångar till verklig värde under en sådan tid kan ha styrt 

förtegen genom olika problemområden (detta enligt olika forskares antydan). 

 

Med det valda ämnet och med den samlade informationen framställdes syftet med uppsatsen 

och problemfrågeställningarna av undersökningen på papper. Dock ska läsarna ha förståelse 

att syftet har ändrats ett flertal gånger för att passa till problemfrågorna samt göra det lättare 

att förstå vad man syftar till att undersöka. 

 

När problemfrågeställningen och syftet var klart påbörjade författarna med referensramen 

som ska styrka syftet. Under uppsatsskrivandet har informationen som använts omarbetats, 

genom att ta bort, lägg till nytt, omstrukturera arbetet och flyttat om informationen för att göra 

det enklare för läsarna att hänga med. Under referensramens gång har författarna tagit kontakt 

via e-post med de utvalda skogsföretagen, detta gjordes för att upplysa företagen om 

författarnas fallstudie och om det var möjligt för en intervju med koncerncontrollern, 

koncernredovisningsekonomen eller någon från företaget som var väll insatt i IAS 41, 

angående biologiska tillgångar. Författarna valde även att inrikta sig till revisorernas 

synpunkter om hur det var att arbeta med rekommendationen. De utvalda revisorerna hade 

utfört uppdrag under åren 2005-2009 i de respektive skogsföretagen, denna information 

framtogs ifrån respektive företags årsredovisningar.      

 

Att använda e-postintervjuer var självklart, då författarna ville få mer detaljerad information 

om hur företagen samt revisorerna ställde sig till värderingen utav de biologiska tillgångarna 

till verklig värde. Anledningen till intervjuerna, både ifrån företagen och revisorerna, var att 

författarna ville erhålla ett antal olika aspekter och vinklar av undersökningen. E-

postintervjuerna var även ett självklart steg då informationen kom ifrån insatta personer.   

 

De utvalda respondenterna har kontaktats med en e-post intervju ur respektive respondents 

företag de var dagligen verksamma inom. De respondenter från skogsföretagen som svarat på 

enkätundersökningen var från: 
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Svea skog: skatte- och redovisningsansvarig, Bengt Elmvret, med 40-års 

erfarenhet. 

 

SCA:  där respondenten ville vara anonym, dock har denna person jobbat 

i företaget sedan år 2001, men har arbetat med skogsvärdering 

sedan 3-4 år tillbaka som koncernredovisningschef. Dock bör 

läsarna ha förståelse att författarna har valt att uttala denna 

respondents svar med företagets namn, SCA. 

 

BergvikSkog:  redovisningschef, Erik Bergström som har arbetat i företaget sedan 

3,5 år tillbaka.  

 

Holmen:  ekonomichef på staben Ekonomi/administration, Gunnar Lind.  

 

De respondenter av redovisningsbyråer som deltog i denna undersökning var auktoriserade 

revisorer med många år i nacken. Revisorer som deltog i denna undersökning via e-post var 

George Petterson från KPMG AB som hade utfört uppdrag för Holmen samt Anders Lundin 

från PricewaterhouseCoopers AB som hade SCA som uppdragsgivare. Författarna hade även 

kontakt med Martin Johansson från PricewaterhouseCoopers som hade utfört uppdrag för 

SveaSkog, dock genomfördes denna intervju via telefon. Anledningen till detta var att 

respondenten hade för kort tid och ansåg att en telefonintervju skulle vara enklare för honom 

att hinna med. Denna telefonintervju skedde fredagen den 30:e april mellan 08:15 till ca 

08:30.    

 

Författarna skickade ut frågarna den 15 april år 2010 och informerade företagen samt 

revisorerna att återkomma så fort som möjligt, dock senast den 23 april 2010 för att ha tid att 

bearbeta informationen. Vid utformningen av frågeformuläret har författarna varit väldigt 

säkra att utforma frågorna bra och tydligt för att resultatet av undersökningen skulle ge svar 

på syftet. 

 

Frågeformuläret till skogsföretagen bestod utav fyra frågor och till revisorerna var det sex 

frågor. Båda frågeformulären var öppna frågor, där respondenterna hade möjlighet att tala fritt 

samt att författarna hade svarsalternativen till frågorna, då respondenterna enkelt kunde 

markera med ett X för det svarsalternativ som tilltalade deras uppfattning. Svarsalternativen 

till frågorna ansågs effektivt att ha med, då det utgör lättare att se ett mönster hur varje 

respondents svarsalternativ skiljde sig åt vid en jämförelse. (se bilaga 1 och 2) 

 

Fråga 2 till skogsföretagen samt fråga 1 till revisorerna (se bilagorna 1 och 2) har samma 

uppställningar. Vid formateringen av frågorna var dessa underfrågor indelade var för sig, 

dock fick författarna iden från tidigare uppsatser (se referensramen, tabell 1 och 2) att ställa 

dessa sex frågor under en fråga. De övriga frågeställningarna kom från hela referensramen, 

det vill säga om exempelvis någon forskare antydde att värderingen till verklig värde byggde 

på subjektiva bedömningar (se bilaga 2 fråga 2 till revisorerna) undrade författarna om 

respondenterna ansåg att det kunde leda till manipulation av siffrorna och så vidare.    

 

Vid sammanställningen har författarna inte tagit fram en företagspresentation, då hela 

företagen inte har e-postintervjuats utan endast en enskild medarbetare. Istället har författarna 

valt att skriva lite kort i detta kapitel (se ovan) om de respondenter som deltog i 

undersökningen. När författarna var klara med inledningen, referensramen och empirin 

sammanställdes analysen. Analysen grundar sig på referensramen och empirin. För att även 
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här tydliggöra för läsarna valde författarna att analysera de tre forskningsfrågorna var för sig. 

När analysen färdigställdes lyftes det viktigaste områdena kortfattat upp i slutsatsen, även här 

svarades de tre forskningsfrågorna var för sig. Detta gjordes eftersom författarna fört en 

diskussion redan i analyskapitlet. 

 
3.3 Utvärdering av studien 

I detta avsnitt utvärderas studien, det vill säga vad som var bra och vad som var mindre bra 

med denna studie. För att underlätta för läsarna har detta avsnitt delats in i tre avsnitt, 

källkritik, validitet och reliabilitet.  

 
3.3.1 Källkritik 

När man diskuterar källkritik talar man om den insamlade informationen är vetenskapligt 

användbart till syftet.
59

  

 

När man använder sekundärdata så är det viktigt att vara källkritisk, då denna information 

medvetet kan vara vinklande och ofullständig.
60

 Som en extern partner skall man även förstå 

att den publicerade eller sända informationen kan vara sänd i en annans namn.
61

 Enligt 

Nyberg, skall forskare vara källkritiska och medvetna om att källor som är publicerade på 

Internet, i en tidning eller i en bok kan vara mindre tillförlitliga. Anledningen till detta är 

enligt honom att materialet kanske inte har genomgått några granskningar innan det blev en 

allmän informationskälla.
62

  

 

Författarna anser att den litteratur och artiklar som har använts i fallstudien har en hög 

tillförlitlighet eftersom böckerna har genomgått ett antal granskningar innan de har publicerats 

och artiklarna har varit av vetenskaplig karaktär. Böckerna har även en hög tillförlitlighet, då 

böckerna inte stäcker sig alltför långt tillbaka. Tillförlitligheten är även hög, det vill säga flera 

forskare har refererats eller citerats i uppsatsen som stödjer eller motsäger varandras 

resonemang.  

 

I denna studie har det använts tidigare uppsatser genom att endast förhålla sig till vad 

forskarnas undersökningar baserades på samt vad forskarna kom fram till. De uppsatser som 

har använts i denna studie bygger liksom författarnas studie på företagens tolkningar och 

resonemang. Dock ska läsarna ha förståelse att man i denna undersökning valde att inkludera 

revisorernas tolkningar av verklig värde också för att få en mer tillförlitlig aspekt av studien. 

Detta uppnås då revisorernas mål är att ge trovärdighet åt den ekonomiska 

informationsgivningen om företaget och hur styrelse och verkställande direktören fullgör sina 

uppdrag
63

. Det vill säga revisorerna är bundna av lagar och praxis till skillnad från företagets 

respondenter som kan vinkla sanningen för att ge en sådan bra bild av företaget som möjligt. I 

en tidigare uppsats intervjuades revisorer, dock gällde det endast en revisors synvinkel. 

Författarna valde att inkludera flera revisorer som utförde uppdrag i de utvalda 

skogsföretagen. Trotts de olika uppsatsernas synvinklar anser författarna ändå att 

informationen är användbar för att kunna göra jämförelser och se eventuella skillnader under 

åren 2005-2010. 

 

 

                                                           
59 Nyberg, 2000, s195. 
60 Lundahl & Skärvad, 1999, s134. 
61 Nyberg, 2000, s195. 
62 Nyberg, 2000, s198. 
63 Far Förlag, 2006a, s26. 
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3.3.2 Validitet 

”Validitet innebär att redovisningen avbildar den verklighet som den avser att avbilda”
64

. De 

respondenter som deltog i enkätundersökningen ansågs besitta den "rätta" kunskapen för 

studiens syfte. Anledningen till detta var att respondenterna besatt den rätta kunskapen som 

söktes, det vill säga de arbetade eller genomskådade dagligen hur värdering till verklig värde 

påverkar företag samt värdet av tillgångar. Dessa respondenter har kunskap inom de områden 

det förekommer problem när det gäller att utgå från rekommendationens regler. En annan 

anledning till de utvalda respondenterna var att studera hur de upplevde IAS 41, då 

skogsbolagen var de enda som hade obligatoriskt att värdera till verklig värde blev detta 

avgörande för författarna. Att fråga revisorerna ökade studiens validitet ytterligare, då 

revisorerna arbetar med värderingen och vet någorlunda hur verklig värde påverkar 

tillgångarnas värde. Då författarna använde sig av rekommendationsurval, det vill säga 

företagen rekommenderade vilka som besatt högst kunskap angående IAS 41 ansåg 

författarna att detta ökar validitetens tillförlitlighet ytterligare. 

 

Validiteten har även en hög tillförlitlighet då författarna har inkluderat att intervjua de fyra 

största skogsindustrin, SCA, Holmen, Bergvikskog samt Sveaskog av fem möjliga. Av dessa 

företag har målet varit att en av varje företags revisorer skulle delta i intervjun, författarna 

fick med tre revisorer av fyra möjliga. Detta kan anses sänka validiteten i en undersökning, 

dock inte i detta sammanhang då rekommendationen är enligt forskare (se referensramen) ett 

sätt att kunna jämföra sig enkelt med andra. Vilket innebär att man antar att alla gör på samma 

sätt. Validiteten kan även ifrågasättas, då författarna inte vet om respondenternas svar bygger 

på egna åsikter eller om deras svar avspeglar hela företaget, vilket en enkätundersökning över 

hela företaget skulle tydligöra.   

 
3.3.3 Reliabilitet  

”Reliabiliteten innebär att graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten, dvs. om 

undersökningen upprepas skulle undersökningen få samma värde”
65

. Det kan vara svårt att 

uttala sig om andra kan få samma resultat som författarna, då denna undersökning baseras på 

att se hur värdering till verklig värde kan påverka företagen samt värderingen av tillgångar. 

Dock kan respondenternas perspektiv av rekommendationen förändras med tiden, beroende på 

förenklingar eller inlärningar av att hantera rekommendationen. Trotts detta anser författarna 

inte att resultatet bör skiljas nämnvärd, då företagen har genom levt det mesta under sina fem 

år med rekommendationen.  

 

I de två frågeformulären har författarna försökt att tydliggöra och förenkla frågorna som ansåg 

vara relevanta för att besvara undersökningens syfte. Som helhet anser författarna att 

reliabiliteten har en hög tillförlitlighet och att liknande undersökning bör kunna uppnå 

liknande resultat. Dock bör läsarna vara medvetna om att reliabiliteten ökar ytterligare om 

forskarna ger frågeformulären till liknande respondenter som författarna har i denna studie. 

 

Det som har sänkt reliabiliteten var att respondenterna gav allt för korta svar, detta anses av 

författarna att respondenterna fortfarande är tveksamma till rekommendationen. Anledningen 

till att det inte gjordes personliga intervjuer, berodde dels på att respondenterna var för långt 

bort samt att en personlig intervju inte skulle ha bidragit till en högre reliabilitet. Detta beror 

på att frågorna skickades dels vid det första kontaktstillfället samt att respondenterna fick en 

längre tid att svar på frågeformulären.    

                                                           
64 Smith, 2006, s27. 
65 Björklund & Paulsson, 2007, s59. 
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4 Empiri 

 
I detta kapitel ges resultatet som framtogs via e-postintervjuerna och den enskilda 

telefonintervjun ifrån skogsbolagen samt revisorerna. För att tydliggöra för läsarna 

sammanställs resultatet ifrån skogsbolagen samt revisorerna var för sig för.  

 
4.1  Inställning till IAS 41 

I detta avsnitt presenteras skogsföretagens samt revisorernas inställningar till IAS 41 under år 

2010. Detta avsnitt är uppdelat i två underavsnitt, ett för skogsföretagen och ett avsnitt för 

revisorerna. Anledningen till att författarna gjorde på detta vis var för att urskilja tydligare om 

vilken grupp som sa vad. För att göra det enklare vid en jämförelse med de uppsatser som 

hade samma struktur på ett frågeformulär har man även valt att ställa upp denna fråga som de 

(se nedan, tabell 3 och 4) i de två avsnitten för att läsaren ska kunna enkelt jämföra de olika 

respondenternas respektive inställningar. Dock ska läsaren ha förståelse att allt som tas upp 

under dessa avsnitt är ur respondenternas perspektiv. 

 
4.1.1 Skogsföretagen 

Enligt Bergström var verkligt värde ett mer tillförlitligare värde än anskaffningsvärdet, då 

verkligt värde är ett värde som är betydligt närmare dagens sanning än vad gamla 

anskaffningsvärden gjorde. Nackdelen med verkligt värde var enligt honom att det medförde 

extra arbete i redovisningen. Vid frågeställningen om verklig värdets tillförlitlighet ansåg 

Bergström att en liten förändring i värderingsmodellerna kan medföra mycket stora 

värdeförändringar, och att modellerna alltid kan påverkas efter en massa tyckande och idéer 

som skulle bedömas helt annorlunda av en annan person eller organisation. Anledningen till 

att Bergström ansåg att anskaffningsvärdet var relevantare än verkligt värde, var att 

anskaffningsvärdet var ett fast värde, enkelt och praktiskt, men dock ett historiskt värde. 

Verkligt värde blir föremål för massor av bedömningar, tyckande och kanske politisk 

inverkan varför relevansen på detta värde torde kunna fluktuera. Bergström ansåg att det 

verkliga värdet gav en rättvisande bild av företagets värdeskapande, det vill säga att man fick 

en bild av värdetillväxten eller eventuellt minskning om stora värden tas ut ur skogsbolagen. 

Gällande vilken värderingsmetod skogsbolaget idag skulle föredra om de fick välja, kunde 

Bergström dock inte ta ställning till. 

 

Lind ansåg på frågan gällande vilken värderingsmetod skogsbolaget idag skulle föredra om de 

fick välja, enligt honom var värdering till verkligt värde bäst, då värdet av Holmen Skog 

beskrevs betydligt bättre med verkligt värde. Skulle skogsbolaget ha valt anskaffningsvärden 

istället, ansåg Lind att företagets värde då skulle ha minskats med flera miljarder kronor. 

Detta beror på att de flesta av Holmens skogar anskaffades tidigt på 1900-talet. Lind trodde 

inte att aktiemarknaden hade varit komfortabel med dessa värden i deras balansräkning. 

Under åren fram till att IAS 41 infördes gjordes vid några tillfällen uppskrivningar utav 

skogens värden. Redan där hade Holmen frångott anskaffningsvärdena. Verkligt värde med 

bra metoder att beräkna dessa ger relevanta värden på skogen. I Holmens modeller hade de en 

viss försiktighet för att undvika övervärdering, och detta gällde framförallt på priserna. Under 

år 2008 sjönk priserna kraftigt och deras modell tålde denna nedgång utan att de behövde 

justera värdet på skogen.  

 

SCA ansåg att verkligt värde var mer tillförlitligt än anskaffningsvärdet. Om skogsbolaget ägt 

skogen under en lång tid visade inte anskaffningsvärdet det aktuella värdet, vilket borde vara 

det intressanta samt användes måttet i det internationell redovisning. Vidare ansåg SCA att 
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nackdelen var att det inte var helt enkelt att räkna fram det verkligt värde, för att modellen var 

känsliga för vilka antaganden man gjorde. Dels finns det inte samma marknad som för 

fastigheter där man lättare kan hitta jämförbara affärer. Fördelen var att få ett värde som 

speglar det verkliga värdet i nuläget och inte ett historiskt anskaffningsvärde. På frågan hur 

tillförlitligt verkligt värde var, ansåg SCA att de trodde att det var bra jämförbarhet mellan ett 

företags värde olika år, förutsatt att man inte gör stora förändringar i värderingsmodellen. 

Däremot var det nog, enligt SCA inte helt enkelt att jämföra verkligt värde mellan olika 

företag, eftersom de kanske använder helt olika antaganden i sin värdering. På frågan om 

verkligt värde gav en rättvisande bild av företagets värdeskapande, ville SCA tro att det 

gjorde det. Värdet byggde på långsiktig avverkningsplan som var beroende av hur bolaget 

sköter skogen för att få bästa tillväxt. Gällande vilken värderingsmetod skogsbolaget idag (år 

2010) skulle föredra om de fick välja, valde skogsbolaget verkligt värde. 
 

Elmvret ansåg på frågan om vad som var mest tillförlitligt av anskaffningsvärde och verkligt 

värde, var att de antog att man i koncernbalansräkningen i ett fortvarighetstillstånd för 

skogsbruket, kund ett verkligt värde beräknas som de gjorde det, vara en indikation på om de 

vill sälja koncernen och fastställa ett aktievärde. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet, som 

de alltid fastställer, och justerar upp till IAS- värdet, angav vad de faktiskt hade betalt och var 

opåverkat av de bedömningar som ligger i IAS 41. Det var således syftet som avgjorde vilket 

som var mest tillförligt. Den största fördelen ansåg Elmvret måste vara att IAS-41-värdet i 

bästa fall var ett mer relevant värde, om man avsåg att bedöma hela skogsbeståndets värde vid 

ett fortvarigt skogsbruk av helheten. I flera företag var koncernmässiga anskaffningsvärden 

mycket låga och har varit föremål för uppskrivningar vars syfte inte varit att motsvara ett 

”verkligt värde” utan varit en uppskrivning till ett lämpligt värde som passat andra syften än 

just att beskriva verkligt värde. Nackdelen var att verkligt värde utgör diskonterade nuvärden 

för en mycket lång period under antaganden att nuvarande användning av träfiber och 

produktionsupplägg i stort sett var detsamma 100 år framåt, vilket de säkert vet att det inte 

kommer att vara. Något alternativt synsätt finns dock inte, enligt Elmvret. En annan nackdel 

var att värderingen var generell. Trots detta måste de använda värdet på 

fastighetsförsäljningar för att kunna beräkna det koncernmässiga resultatet. Det fanns ingen 

möjlighet att göra en individuell IAS- värdering per fastighet utan de beräknar ett värde per 

marknadsområde och smetar ut detta värde relaterat till taxeringsvärden, vilket kanske inte är 

bästa metoden i de enskilda fallen. Detta påverkar emellertid enbart rearesultaten, men inte 

balansvärdet eftersom de alltid räknar ut den kvarvarande skogens värde. Osäkerheten 

kommer då alltid enbart att gälla fördelningen mellan reavinster och värdeförändring. 

Eftersom avyttringar sker av enskilda områden uppkommer regelmässigt reavinster eftersom 

köpeskillingen avräknar IAS- värdet som är ett fortvarigt skogsbruksvärde och inget 

marknadsvärde för vad enskild köpare vill betala. Då läggs andra aspekter än fortvarigt 

skogsbruk in i sina kalkyler. På frågan om verkligt värde ger en rättvisande bild av företagets 

värdeskapande, ansåg Elmvret att i bästa fall kunde rekommendationen göra det, men att det 

är många faktorer som spelar in, vilket kräver mycket konsekvent tillämpning för att man 

skall kunna lita på förändringar i värden, som ett uttryck för värdeskapande. Gällande vilken 

värderingsmetod skogsbolaget idag skulle föredra om de fick välja, var Elmvret personligen 

tveksam till verkligt värde, där andra dock var mer positiva. Elmvret ansåg att skogens värde 

bäst beskrevs i skogsliga termer, mer fristående ifrån balansräkningen, eftersom 

förändringsbeloppen är stora i förhållande till övrigt resultat. 

 

Nedan redovisas skogsbolagens inställningar i en sammanfattande tabell (se tabell 3). Dock 

besvaras endast frågeställning 2 (se bilaga 1). 
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Tabell 3. Skogsföretagens inställning, 2010. 
 Bergvik Skog 

Erik Bergström 

Holmen Skog 
Gunnar Lind 

SCA Skog 
Anonym 

 

Svea Skog 
Bengt Elmvret 

Hur tillförlitligt är verkligt värde? Se ovan God tillförlighet Se ovan Tillförlitligt 

Är jämförbarheten bättre eller sämre? Bättre Bättre Bättre Viktigt är att de få 

företag som tillämpar 

IAS 41 har en 

hyggligt jämförbar 

tillämpning. 

 

Vad är mest tillförlitligt av 

anskaffningsvärde och verkligt värde? 

Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Det är således syftet 

som avgör vilket som 

är mest tillförligt.  

 

Vad är mest relevant av anskaffningsvärde 

och verkligt värde? 

Anskaffningsvärde Verkligt värde Verkligt värde Se ovan 

Vad väger tyngst av tillförlitlighet och 

relevans? 

Relevans Tillförlitlighet Lika tyngt Verkligt värde kan 

givetvis bara vara ett 

tillförligt värde för 

helheten, och som 

sådant bedömer 

Elmvret att det är 

givet att de 

parametrar de väljer 

att använda är bästa 

möjliga bedömning 

 

Ger verkligt värde en rättvis bild av 

företagets värdeskapande? 

Ja Ja Se ovan Se ovan 

Not: (egen tabell) 
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4.1.2 Revisorer 

I nedanstående tabell (4) sammanställs revisorernas inställning under året 2010. Denna 

sammanställning gäller endast för fråga två (se bilaga 2 fråga 1). 

 

Tabell 4. Revisorernas inställning, 2010. 
 KPMG 

George Pettersson 

PWC 

Martin Johansson 

PWC 

Anders Lundin 

Hur tillförlitligt är verkligt 

värde? 

Bästa avspeglingen av 

värdet. Anser att verkligt 

värde var mer 

tillförlitligt, då detta 

värde byggde på 

antaganden som också 

kommuniceras och ger 

möjlighet till att jämföra 

men också att man har en 

egen uppfattning om 

värdet.  

 

Det var svårt att bedöma 

tillförlitligheten, då 

tillgångarna var köpta för 

väldigt länge sen. Detta 

påverkar värderingen i 

grunden. Tillförlitligheten var 

det sätt skogsföretagen 

använder rekommendationen.  

Objekt som säljs var stora och 

det var stora skillnader. Dock 

blev skogsföretagen mer 

jämförbara. 

Detta torde vara helt beroende 

på vilken typ av tillgång som 

värderas. I fallet skog relativt 

tillförlitligt.  

Är jämförbarheten bättre eller 

sämre? 

Bättre Bättre än förr. Men verklig 

värde kan man lättare läsa vad 

företagen har gjort och dra 

värderingar utifrån det. 

Jämförbarheten mellan åren för 

enskilda skogsföretag torde vara 

oförändrad. Värdering mellan 

skogsföretag beror på vad 

skogsbeståndet består av för typ 

av skog och var denna är 

belägen, men generellt torde 

jämförbarheten ha ökat i och 

med att enhetliga 

redovisningsprinciper tillämpas.   

Vad är mest tillförlitligt av 

anskaffningsvärde och verkligt 

värde? 

Verkligt värde Både och, då vi har fått mer 

konstruerad modell.  Om 

revisorn fick välja, så är 

verkligt värde till skillnad mot 

anskaffningsvärdet. Detta 

beror på att revisorn ansåg att 

jämförbarheten är bättre för 

verkligt värde, så måste värdet 

också vara tillförlitligare. 

Se nedan 

Vad är mest relevant av 

anskaffningsvärde och verkligt 

värde? 

Verkligt värde Verkligt värde. 

Anskaffningsvärdet ger ingen 

intäkt, exempelvis under 10 år. 

Efter 10 år ser man intäkterna. 

Verkligt värde däremot ger en 

bättre fördelning samt speglar 

vad som händer. Verkligt 

värde har dock medfört högre 

krav för revisorer och 

analytiker. Måste se helheten 

av skogstillgångarna.  

Anser att bedömningen om vad 

som är mest relevant och 

tillförlitligt av verkligt värde 

och anskaffningsvärde bör nog 

göras utifrån varje specifik 

situation. Generellt bör dock 

inte jämförbarheten minska i 

och med värdering av 

skogstillångar till verkligt 

värde.   

 

Vad väger tyngst av 

tillförlitlighet och relevans? 

Relevans Både och, på grund av att den 

ena inte kan vara utan den 

andra. Relevansen måste också 

vara tillförlitlig och 

tillförlitligheten måste vara 

relevant.  

Kan inte se att det skulle var 

uteslutande av varandra.  

Ger verkligt värde en rättvis 

bild av företagets 

värdeskapande? 

Ja och nej Ja, ger en rättvisare bild. I fallet skogstillgångar så fångar 

värdering till verkligt värde 

enligt IAS 41, upp vissa av 

skogsföretagens värdeskapande 

åtgärder.  

Not: (egen tabell) 
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4.2 Hur har IAS 41 fungerat i skogsbolagens redovisning? 

Bergström ansåg att redovisning till verkligt värde endast har fungerat någorlunda bra, sedan 

IAS 41 infördes år 2005.  Anledningen till att det bara har fungerat någorlunda bra var på 

grund av att värdering till verkligt värde har medfört en enorm uppvärdering av 

skogstillgångarna, initialt. Dock ansåg Bergström vidare att värderingen sannolikt bör 

medföra en bättre nulägesbild av bolagets tillgångar, då de flesta markerna anskaffats under 

flera hundra år. Värdering till verkligt värde har inte medfört några svängningar i företagets 

balans- och resultaträkningar som har känts irrelevanta. Det har endast vid lågkonjunkturen 

medfört en lägre tillväxt utav skog som berodde på prisbilden. De problem som dock 

uppstådd med värderingen, var enligt Bergström att det endast hade tillkommit fler 

arbetsmoment i de snabba bokslut skogsbolaget skall göra. Bergström ansåg däremot, att 

värdering till verkligt värde har fungerat likadant vid hög och lågkonjunktur, det vill säga att 

det inte hade uppstått någon märkbar skillnad. 
 

Lind ansåg att redovisning till verkligt värde hade fungerat bättre, sedan IAS 41 infördes år 

2005. Skogsföretaget beräknade verkligt värde genom att utgå ifrån en avverkningsberäkning 

på egen skog som byggde på taxeringar av deras egen skog. Till detta fanns modeller för att 

beräkna möjlig avverkning under lång tid. Skogföretaget hade i deras modell använt en 

omloppstid på skogen på 100 år. De metoder som skogsföretaget använde sig av var 

vedertagna modeller inom skogsbruket och väl beprövade modeller. Naturligtvis gjordes 

ständigt förbättringar med allt förfinade metoder att följa och göra prognoser på hur skogarna 

växer och möjlig produktion. Med detta sätt att beräkna värdet av egen skog var de tvungna 

att ständigt göra analyser och antaganden på längre sikt om vad som förväntas hända. Det 

rörde priser, avverkningskostnader, skogsvårdskostnader och administration. I några fall hade 

bättre information medfört omvärderingar av egen skog, vilket utan IAS41 inte skull ha 

genomförts. Dessa omvärderingar kan lätt dokumenteras och förklaras med bra underlag. 

Linds bedömning var att de då på ett betydligt bättre sätt anser att de kan ha kontroll på vad 

skogen är värd och att de lättare kan göra analyser på förändringar, beskriva effekter av hur 

värden förändras, och om priser och kostnader stiger eller sjunker. 

 

SCA ansåg att värdering till verkligt värde enligt IAS 41, sedan år 2005 hade medfört att 

deras skogsvärde hade ökat betydligt, i jämförelse mot den tidigare modellen, det vill säga då 

anskaffningsvärdet användes. I samband med 2007 års bokslut så uppdaterades IAS 41 

modellen, vilket medförde att skogsvärdet i SCA ökade. Skogsvärdet ökade likaså i 2008 års 

bokslut, men då enligt skogsbolaget med ett mer marginellt belopp. 

 

Elmvret ansåg att redovisningen sedan år 2005 bygger på ett lämpligare underlag, vilket har 

lett till en mer konsekvent och konsistent värdebestämning. Detta ger mindre påverkningar av 

irrelevanta faktorer och nettoförändringen blir mer relevant. Verkligt värde för ett stort 

skogsföretag måste bygga på ett fortvarigt skogsbruk och inte på att man summerar 

försäljningsvärden för skogsmark på små arealer och antar att dessa kan användas för stora 

arealer. Kortvariga svängningar i konjunkturen behöver jämnas ut efter någon metod för att få 

fram ett relevant värde, enligt skogsbolagets erfarenhet. 

 

4.3 Revisorer om verkliga värden  

Revisorn Pettersson ansåg inte att det hade blivit lättare för skogsföretagens företagsledning 

att kunna manipulera siffrorna, på grund av att alla väsentliga antaganden måste 

kommuniceras. För att kunna uppskatta om de biologiska tillgångarna var godtagbara eller 

inte gör Pettersson i revisionen en bedömning av de antaganden och prognoser som 

skogsbolagen hade gjort. Då skogsföretagen "hjälper" läsaren av årsredovisningen med ett 
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beräknat marknadsvärde, anges vilka parametrar som ingår i beräkningen och ger en 

känslighetsanalys om hur värdet skulle påverkas om någon parameter/antagande ändrades. I 

och med detta ansåg Pettersson att skogsföretagen hade kommit så nära ett korrekt värde som 

det var möjligt. I årsredovisningen anges vilka antaganden som gjorts i beräkningarna av 

värdet och där finns en känslighetsanalys, mer transparant ansåg Pettersson inte att det kunde 

bli. Pettersson ansåg vidare att det heller inte hade blivit svårare att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde. Det hade heller inte varit någon skillnad med att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde i en låg- eller högkonjunktur, eftersom antagandena bygger på långa 

tidserier och prognoser. Pettersson föredrar idag (år 2010) att skogsbolagen skall använda 

verkligt värde i sin redovisning, då verkligt värde till skillnad mot anskaffningsvärdet ger 

mest relevant information över skogbolagens biologiska tillgångar.  

 

Revisorn Lundin ansåg inte att det har blivit lättare för skogsföretagens företagsledning att 

kunna manipulera siffrorna. Enligt tillämplig standard skall bolagen upplysa om relevanta 

parametrar och hur en rimlig förändring av dessa skulle påverka skogens värde i sina 

finansiella rapporter. Möjligheten för intressenter att jämföra mellan år och andra bolag, 

förutom revisionen av gjorda bedömningar, motverkar eventuell manipulation. För att kunna 

uppskatta om de biologiska tillgångarna är godtagbara eller inte beror enligt Lundin på att 

verifiering av använda parametrar genomförs, som till exempel genom kontroll av 

beräkningar (WACC, tillväxttakt och liknande), observationer på marknaden (ved pris etc.) 

samt verifiering dels av rutiner och policys för skogshantering och dels genom 

substansgranskning av köp, försäljning och avverkning. Lundin ansåg vidare att det heller inte 

har blivit svårare att uppskatta de biologiska tillgångarnas värde, då revisorer ansåg att de 

kunde skaffa ändamålsenliga revisionsbevis för de bedömningar som görs och därmed 

bedöma tillgångarnas värde. Det hade heller inte enligt Lundin varit någon skillnad med att 

uppskatta de biologiska tillgångarnas värde i en låg- eller högkonjunktur, eftersom Lundin 

ansåg att tillvägagångssättet var oförändrat oavsett konjunkturläge.  Skogsvärdering sker 

långsiktigt och kan inte påverkas av kortsiktiga svängningar. Lundin föredrar idag (år 2010) 

att skogsföretagen skall använda verkligt värde i sin redovisning, eftersom jämförbarheten blir 

bättre och likaså bättre transparens. Dock påpekade Lundin att det var viktigt att 

skogsföretagen i årsredovisningen har känslighetsanalyser, så att investerarna kan göra egna 

bedömningar. 

 

Revisorn Johansson ansåg inte att det går att manipulera siffrorna, då skogsföretagen måste 

förändra ränteparametrarna, det vill säga för att ändra avkastningen kräver ett väldig detaljerat 

arbete. Prismodeller och hektarytan är krävande. Det finns stor transparens, så att det syns om 

siffrorna skulle ha manipulerats. För att uppskatta om de biologiska tillgångarna är godtagbara 

eller inte används en värderingsmodell vid varje kvartal, där värdet förändras varje kvartal. 

Skogsföretagen är stora och revisorerna får då undersöka att siffrorna är godtagbara eller inte. 

Enligt Johansson är siffrorna godtagbara om man äger marken och sköter det som man ska 

och inte använder överflödet samt att man använder värderingsmodellen korrekt. Johansson 

anser att det inte har blivit svårare att uppskatta de biologiska tillgångarnas värde, då 

värderingen bygger på subjektiva bedömningar. Det föreligger heller inte någon skillnad i 

vare sig hög eller lågkonjunktur, eftersom de bygger på samma metodik. Prisenheten och 

parametrar är lika. Låg och högkonjunktur har endast en kortsiktig påverkan till företaget. 

Johansson föredrar att skogsföretagen idag skall tillämpa verkligt värde.  
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5 Analys 

 
I detta kapitel analyserar författarna teorin mot empirin. Författarna har delat upp delfrågorna 

var för sig för att kunna underlätta för läsarna att hänga med. Först analyseras skogsbolagens 

inställning till IAS 41, därefter hur IAS 41 har fungerat i skogsbolagens redovisning för att 

avsluta med revisorernas inställning och deras svårighet av att uppskatta de biologiska 

tillgångarna.    

 
5.1 Skogsföretagens inställning till verkligt värde 

År 2005 var skogsbolagen Holmen och SveaSkog negativt inställda till IAS 41. Skogsbolaget 

SCA ansåg att det var bra att utgå ifrån verkliga värden, endast om ett riktigt värde kunde 

räknas fram. Dock ansåg SCA, att det skulle bli svårt att få fram ett riktigt värde, och i och 

med detta skulle det bli svårt att utgå ifrån IAS 41. Rekommendationen skulle, enligt 

skogsföretagen medföra att företagen får lägre pris vid försäljning av hela sitt skogsinnehav 

än om det såldes i små bitar. Problemet blir i detta sammanhang att veta vilket pris man skulle 

utgå ifrån. Utifrån undersökningen, år 2005 ansåg företagen, att verklig värde skulle vara 

bättre att redovisa i not än i en egen post i årsredovisningen, då subjektiva bedömningar 

påverkar resultatet mycket. Det som skogsföretagen såg fram emot vid införandet av IAS 41, 

under året 2005 var att alla företag skulle utgå efter en och samma redovisningsstandard samt 

att det skulle leda till en mer öppnare redovisning. Att balansräkningen skull bli mer 

informativ ansågs också vara en positiv aspekt, då det skulle bidra till en mer rättvisande bild 

över företagens tillgångar samt att analytiker och övriga intressenter skulle få en bättre 

instinkt av företaget. Men trots denna positiva aspekt av balansräkningen ansåg vissa 

skogsföretag att det kanske skulle vara bättre att redovisa det verkliga värdet istället i en not.  

 

Enligt en annan studie av Andersson, Berglund och Ejerlund (år 2006) hade företagen svårt 

med objektiviteten, då det saknades ett marknadspris på stora skogstillgångar. Företagen fick 

ta till sig marknadsrelaterade priser, vilket ledde till en subjektiv bedömning. Problemet enligt 

värdering till verklig värde, var enligt de fem skogsföretagen marknadsvärderingen, då man 

inte kan bestämma marknadspriset på stora skogstillgångar. Skogsföretagen ansåg även att 

rekommendationen var positivt, då den medförde att alla hade samma redovisningsstandard, 

där balansräkningen ger mer information och ger en mer rättvisande bild av företaget samt att 

analytiker och intressenter får en bättre instinkt av företaget. Enligt Bohlins undersökning 

ansågs värdering till verkligt värde bidra till en sämre utveckling av företagens redovisning, 

då redovisningen blir allför detaljerad. 

 

Årsredovisningar finns för att företagen skall framhäva för sina intressenter om sin 

ekonomiska ställning. Den information som ges ut skall, enligt Far Förlag vara begriplig, det 

vill säg lätt att ta till sig och vara jämförbar. Enligt Marton kan man inte definiera vad 

jämförbarhet innebär, då alla redovisar på samma sätt i och med detta så kan IASB:s 

definition av jämförbarhet inte anses vara uppnådd. För att informationen skall vara jämförbar 

skall den vara relevant, det vill säga informationen påverkar på något sätt användaren att fatta 

beslut. Företagen får inte heller utesluta viktig information som kan användas för 

beslutsunderlag. Informationen får inte vara vinklad eller ha väsentliga fel, det vill säga så 

skall informationen vara tillförlitlig.  

 

I nedan stående tabell har en sammanställning gjorts mellan åren 2005, 2006 och år 2010. 
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Tabell 5. Skogsföretagens inställning till IAS 41.  

Not: (egen tabell) 

 

Enligt Burnsides undersökning under året 2005 ansåg företagen, förutom Sveaskog att verklig 

värde var tillförlitlig. Det enda företag som var negativ till rekommendationen var SveaSkog. 

Anledningen till att SveaSkog inte ansåg detta var att verklig värde ansågs bli mer en 

antydning. Företagen var eniga om att verklig värde gav en rättvisande bild, dock bidrog detta 

till subjektiva tolkningar. I Flamm, Grüewald och Olssons studie år 2006 ansåg 

skogsföretagen att det verkliga värdet var tillförlitligare och relevantare än 

anskaffningsvärdet. I författarnas studie har Skogsbolaget SCA ändrat uppfattning om hur 

tillförlitligt verkligt värde är, från någorlunda år 2006 till tillförlitligt år 2010. SCA ansåg att 

verkligt värde är mer tillförlitligt, då anskaffningsvärdet inte visar ett aktuellt värde om 

skogsbolaget exempelvis ägt skogen under en lång tid. SveaSkog har även ändrat uppfattning 

till att verkligt värde är tillförlitligt, då IAS 41 anger vad de har betalt och är opåverkat av de 

bedömningar som ligger i IAS 41. Holmen har även ändarat inställning, men dock bara att 

verkligt värde har en god tillförlitlighet. Dock anser HolmenSkog att deras biologiska 

tillgångar beskriv betydligt bättre med verkligt värde. BergvikSkog har även ändrat 

inställning om att verkligt värde är tillförlitligt, då verkligt värde visar ett värde som är 

betydligt närmare dagens sanning än vad gamla anskaffningsvärden gör. Skogsbolagen var 

överens om att jämförbarheten har blivit bättre, där SCA exempelvis ansåg att de tror att det 

är bra jämförbarhet mellan ett företags värden olika år, förutsatt att man inte gör stora 

förändringar i värderingsmodellen. Däremot är det nog inte helt enkelt att jämföra verkligt 

värde mellan olika företag, eftersom de kanske använder helt olika antaganden i sin värdering. 

Det förekom ingen förändring på frågan om vad som är mest tillförlitligt av anskaffningsvärde 

och verkligt värde, där alla ansåg fortfarande att verkligt värde var mest tillförlitlig. SveaSkog 

lyfte dock fram att det således är syftet som avgör vilket av de bägge som var mest tillförligt. 

BergvikSkog ansåg till skillnad ifrån alla andra skogsbolagen att anskaffningsvärdet år 2010 

 ÅR 

2005 

  ÅR 

2006 

   ÅR 

2010 

   

Skogsföretagen Holmen SCA Svea Bergvik Holmen SCA Svea Bergvik 

 
Holmen 

 
SCA 

 

Svea 

 

Hur tillförlitligt är 

verkligt värde? 

Okej tillförlitlig inte  

tillförlitlig 

någorlunda någorlunda någorlunda någorlunda tillförlitlig God 

tillförlighet 

tillförlitlig Tillförlitl

igt 

Är jämförbarheten 
bättre eller sämre? 

Bättre Bättre inte  
påverkad 

bättre bättre bättre sämre Bättre Bättre Bättre En 
hygglig 

jämförbar

het har de 
få företag 

som 

tillämpar 
IAS 41  

Vad är mest 

tillförlitligt av 
anskaffningsvärde och 

verkligt värde? 

verkligt 

värde 

verkligt 

värde 

verkligt  

värde 

Verkligt  

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Beror på 

syftet 
 

 

Vad är mest relevant 

av anskaffningsvärde 

och verkligt värde? 

verkligt 

värde 

verkligt 

värde 

verkligt  

värde 

Verkligt  

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Anskaffnin

gsvärde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Verkligt 

värde 

Vad väger tyngst av 
tillförlitlighet och 

relevans? 

Relevans Relevans relevans relevans lika  
tyngt 

lika  
tyngt 

lika tyngt Relevans Tillförlitlig
het 

Lika tyngt Verkligt 
värde är 

endast 

tillförligt 
för 

helheten 

Ger verkligt värde en 
rättvis bild av 

företagets 

värdeskapande? 

Ja och 
nej 

Ja ja Mer rättvis nej ja Ja och nej Ja Ja Ja Ja 
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var mer relevantare än verkligt värde. Anledningen till att Bergström ansåg att 

anskaffningsvärdet är relevantare är att det är ett fast värde, enkelt och praktiskt, men dock ett 

historiskt värde. Verkligt värde blir föremål för massor av bedömningar, tyckande och kanske 

politisk inverkan, varför relevansen på detta värde torde kunna fluktuera. Holmen har ändrat 

inställning om att tillförlitlighet väger tyngst år 2010, mot innan att både relevans och 

tillförlitlighet väger lika tyngt under året 2006. I den sista frågeställningen, var alla 

skogsbolagen överens om att verkligt värde ger en rättvisande bild utav företagets 

värdeskapande. BergvikSkog ansåg exempelvis att man får en bild utav värdetillväxten eller 

eventuellt minskning om stora värden tas ut ur skogsbolagen. SCA ville dock tro att verkligt 

värde ger en rättvisande bild utav företagets värdeskapande, då värdet bygger på långsiktig 

avverkningsplan som är beroende av hur bolaget sköter skogen för att få bästa tillväxt. 

SveaSkog ansåg att i bästa fall kan det göra det, men att det är så många faktorer som spelar 

in, vilket kräver mycket konsekvent tillämpning för att man skall kunna lita på förändringar i 

värden, som ett uttryck för värdeskapande.  

 

Gällande vilken värderingsmetod skogsbolaget idag skulle föredra om de fick välja, är 

Elmvret personligen tveksam till verkligt värde, där andra dock är mer positiva till. Elmvret 

anser att skogens värde bäst beskrivs i skogsliga termer, mer fristående ifrån balansräkningen, 

eftersom förändringsbeloppen är stora i förhållande till övrigt resultat. Tidigare forskare har 

även antytt samma saker som Elmvret ifrån Svea skog, där Bohlin anser även att det kan vara 

svårt att redovisa tillgångar på ett korrekt och tydlig vis. Andra forskare som Engström menar 

att var och en får fråga sig själv om vilket metod som speglar ens bolag bäst, i dagsläget, i 

framtiden, eller hur det har sett ut historiskt, men att han anser att bolagen beskrivs mycket 

bättre med hjälp av verkligt värde, än historiska anskaffningsvärden. Elmvret ansåg liksom 

revisorn Johansson ansåg exempelvis i Burnsides studie år 2005 att verkligt värde istället bör 

särredovisas, då det i balansräkningen ger för mycket utrymme för risker. SCA och Lind 

föredrog verkligt värde. Bergström kunde dock inte ta ställning till vilket värde som han 

föredrog. 

       

Enligt tidigare forskare vara verklig värde att föredra då det ger mer relevant information, då 

redovisningen baserar på aktuella värden. Rekommendationen medför för företagen ett krav 

på försiktighet, då tillgångar inte får övervärderas och skulder undervärderas. Martin anser 

även att de biologiska tillgångarnas fysiska pristanda förbättras över tiden. Enligt Malmhäll 

och Nyman bidrar det verkligt värde till en mer öppen redovisning. Nackdelarna med verklig 

värde är att den till skillnad från anskaffningsvärdet inte utgör ett korrektare och tydligare 

värde, det vill säga redovisningen blir mer stabil och flexibel med anskaffningsvärdet. 

Falkman anser även att redovisningen blir mer stabil, då avskrivningar inte baserar på 

marknadsvärden. Halling liksom Bohlins undersökning medför verklig värde en sämre 

utveckling av redovisningen, då redovisningen har blivit alltför detaljerad. Flera poster ska 

värderas till verklig värde samt svårare att bedöma tillgångarnas marknadsvärde. Anledningen 

till detta är att marknadsvärdet inte alltid speglar tillgångarnas korrekta värden, då antaganden 

styr tillgångarnas värden. Enligt Kjaer minskar förtroendet för värderingen till verklig värde 

vid en lågkonjunktur, då marknadspriset rör sig långsamt vilket blir svårt för företag att göra 

antaganden. Detta medför att redovisningen inte ger en rättvisande bild av företagens 

tillgångar och i och med detta minskas förtroendet för informationen.  

 

Enligt Bergström utgör nackdelen med värderingen till verklig värde att det krävde extra 

arbete i redovisningen. Nackdelen med värdering till verklig värde var, enligt SCA att det var 

komplicerat att beräkna farm värden. Anledningen till detta var att man ansåg att modellen var 

känsliga för de antaganden som gjordes samt att det inte finns marknad där man enkelt hitta 
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jämförbara siffror. Fördelen med rekommendationen är att den speglar det verklig värde i 

nutid. Elmvred ansåg att en nackdel som rekommendationen besatt var att den utgjorde 

diskonterade nuvärden för en lång period, under denna tid gör man olika antaganden för att 

nuvärdet skalla vara detsamma, ”100 år” framåt. En annan nackdel var att värderingarna är 

generella, företagen måste använda värdet på fastighetsförsäljningar för att beräkna det 

koncernmässiga resultatet. Enligt honom gör företagen ett individuell IAS- värdering per 

fastigheter (utan att beräkna ett värde per marknadsområden), sedan använder företagen detta 

värde över taxeringsvärdet. Detta påverkar endast rearesultaten och inte balansvärdet då de 

alltid räknar ut den kvarvarande skogens värde. Osäkerheten uppstår alltid i fördelningen 

mellan reavinster och värdeförändringar. Regelmässiga reavinsten uppkommer då avyttringar 

sker på enskilda skogsområden. Detta sker eftersom ”köpkillingen” avräknar IAS- värdet som 

är ett fortvarigt skogsbruksvärde och ingen marknadsvärde för vad varje köpare vill betala. Då 

läggs andra aspekter än fortvarig skogsbruk in i deras kalkyler.     

 

Holmens respondent, Lind ansåg att verklig värde beskrev bäst värdena på skogen då verklig 

värde medfört miljarder till företaget, då skogen i Holmen anskaffades under 1900-talet. 

Verklig värde med bra metoder ger, enligt honom relevanta värden av skogen. De modeller 

som Holmen använder sig av har en försiktighet för att företaget ska undvika övervärdering. 

Denna försiktighet gäller framförallt på priserna. För Holmen sjönk priserna kraftigt i och 

med lågkonjunkturen under 2008. Denna nedgång tålde företagets modell och företaget 

behövde inte göra några justeringar eller något annat för att rätta sig. 

 

5.2 Hur har IAS 41 fungerat i skogsbolagens redovisning? 

År 2005 infördes en ny standard, IAS 41, för värdering utav skogsbolagens biologiska 

tillgångar. De biologiska tillgångarna skall hädanefter värderas till verkligt värde minskat med 

uppskattade försäljningskostnader. Tidigare forskare som Bohlin och Halling anser att IFRS 

har försämrat företagens utveckling, då redovisningen har blivit alltför detaljorienterat samt 

att Halling anser att nackdelen med IFRS är dess krav på att tillgångarna skall 

marknadsvärderas.     

 

I författarnas studie ansåg Bergström ifrån Bergvik Skog att redovisning till verkligt värde 

endast har fungerat någorlunda bra, mellan åren 2005-2010. Den främsta orsaken ansåg 

skogsbolagets vara att värdering till verkligt värde har medfört en stor uppvärdering utav 

deras skogstillgångar. Dock ansåg Bergström att värdering till verkligt värde borde medföra 

en bättre nulägesbild utav deras biologiska tillgångar, då de flesta markerna anskaffats under 

flera hundra år. Liksom Engström, som är en av de ledamöter som ansvarar för IFRS, menar 

också liksom Bergström ifrån Bergvik Skog att man kan bedöma bolagens situation mycket 

bättre med hjälp av verkligt värde, än historiska anskaffningsvärden. Tidigare forskare som 

Marton har påpekat att då marknaden inte fungerar särskilt bra, kan företag få problem av att 

värdera till verkligt värde. Det kan leda till större fluktuationer i redovisat kapital och eget 

kapital, och detta beror enligt Marton på att redovisningen kommer att grunda sig på fler 

bedömningar av att värdera till verkligt värde. Tidigare forskare som Kjaer menar på att det 

inte kommer att gå för företag att värdera till verkligt värde, då det kommer att bli svårare att 

få fram verkliga värden i en eventuell lågkonjunktur. Ek anser att en lågkonjunktur med 

värdering till verkligt värde kommer att bidra till att informationen blir mer svårtillgänglig, 

stora förluster i resultaträkningen samt minskat kapital. Enligt Halling kan det medföra stora 

svängningar, då tillgångarna skall värderas till verkligt värde. Då verkligt värde är baserat på 

antaganden kommer enligt Kjaer vid en lågkonjunktur, att bli svårare för företag att upprätta 

sina bokslut. Revisorn Bäckström anser att IFRS har blivit alltför kostsamt och tidskrävande 

för företagen. Holmen Skog ansåg också att IAS 41 har medfört att de ständigt måste göra 
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analyser och antaganden av deras egen skog om vad som förväntas ske på längre sikt, vilket 

gäller för priser, avverkningskostnader, skogsvårdskostnader och administration. Standarden, 

IAS 41, har enligt Holmen medfört bättre information genom omvärderingar av egen skog, 

vilket utan IAS 41 inte skull ha genomförts, som lätt kan dokumenteras och förklaras med bra 

underlag. Skogsbolagets bedömning är att de bättre kan ha kontroll på vad skogen är värd och 

att de lättare kan göra analyser på förändringar, beskriva effekter av hur värden förändras, och 

om priser och kostnader stiger eller sjunker. 

 

Bergström ifrån Bergvik Skog ansåg i författarnas studie, dock till skillnad emot dessa 

forskare att värdering till verkligt värde inte har medfört några svängningar alls i företagets 

balans- och resultaträkningar som har känts irrelevanta. Det har endast vid lågkonjunkturen 

medfört en lägre tillväxt utav skog som beror på prisbilden på marknaden. Enligt Svea skog 

behöver dock kortvariga svängningar i konjunkturen jämnas ut efter någon metod för att få 

fram ett relevant värde. Liksom Kjaer ansåg även Bergström att problemet med värderingen, 

är att det har tillkommit fler arbetsmoment i skogsbolagets bokslut. Bergström ansåg däremot, 

att värdering till verkligt värde har fungerat likadant vid hög och lågkonjunktur, det vill säga 

att det inte har uppstått någon märkbar skillnad. Skogsbolaget SCA ansåg till skillnad mot 

Bergvik Skog att värdering till verkligt värde har medfört att deras skogsvärde har ökat 

betydligt i deras bokslut år 2007 och år 2008. Svea skog ansåg liksom Holmen att 

redovisningen sedan år 2005 bygger på ett lämpligare underlag, vilket har lett till en mer 

konsekvent och konsistent värdebestämning. SveaSkog anser exempelvis att IAS 41 har 

medfört att detta ger mindre påverkningar av irrelevanta faktorer och nettoförändringen blir 

mer relevant. Verkligt värde för ett stort skogsföretag måste bygga på ett fortvarigt skogsbruk 

och inte på att man summerar försäljningsvärden för skogsmark på små arealer och antar att 

dessa kan användas för stora arealer.  

 

5.3 Har IAS 41 gjort det svårt att uppskatta de biologiska tillgångarnas värde, då 

värderingen bygger på subjektiva bedömningar? 

Det har debatterats av Marton och Bohlin om att det har blivit allt svårare att bedöma 

tillgångarna i årsredovisningen, då tillgångarna är värderade till verkligt värde. Bohlin ansåg 

bland annat att IFRS har försämrat företagens redovisning, då redovisningen har blivit alltför 

detaljorienterad. Bohlin anser vidare att alla alltid tar för givet att marknadspriser alltid skall 

vara korrekta bedömningar utav tillgångarnas värde.  Praxis har också riktat kritik mot att det 

är svårt uppskatta de antaganden som görs i redovisningen, då verkligt värde är baserade på 

ett marknadsvärde. Det som har blivit svårt anser Marton vara då verkligt värde beräknas via 

modeller, då företagen istället gör antaganden. Där Marton anser att revisorerna kan ha svårt 

att sätta sig in och utvärdera dessa värderingsmodeller.  

 

IFRS- standarderna definierar verkligt värde på olika sätt, då det finns olika metoder för att 

skatta det verkliga värdet. Vid värdering till verkligt värde förespråkar IFRS i huvudsak 3 

metoder som kan användas, vilka är noterat pris, analogi och värderingsmodell.  IASB 

förespråkar att värdering till verkligt värde i första hand skall baseras på aktuella 

marknadsvärden. Vid värdering av de svenska företagens tillgångar kan även värderingen 

bygga på olika beräkningsmodeller, där många antaganden istället görs. I författarnas 

undersökning var revisorerna Lundin, Pettersson och Johansson alla dock överens om att det 

inte har blivit svårare att uppskatta de biologiska tillgångarna. Revisorn Johansson ansåg att 

det inte har blivit svårare på grund av att värderingen bygger på subjektiva bedömningar. 

Lundin anser att revisorerna anser att de kan skaffa sig ändamålsenliga revisionsbevis för de 

bedömningar som görs och därmed kunna bedöma tillgångarnas värde. I författarnas 

undersökning var alla revisorer överens om att det inte förelåg någon skillnad med att 
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uppskatta de biologiska tillgångarnas värde i en låg- eller högkonjunktur. Revisorn Lundin 

anser att tillvägagångssättet är oförändrat oavsett konjunkturläge samt att skogsvärdering sker 

långsiktigt och kan inte påverkas av kortsiktiga svängningar. Revisorn Pettersson ansåg att då 

antagandena bygger på långa tidserier och prognoser är det ingen skillnad i vare sig låg- eller 

högkonjunktur. Revisorn Johansson ansåg inte heller att det var någon skillnad, på grund av 

att de bygger på samma metodik, där prisenheten och parametrar är lika. Enligt Johansson har 

låg och högkonjunktur endast en kortsiktig påverkan till företaget. 

 

Flertalet av skogsbolagen ansåg i Malmhäll och Nymans studie att, då redovisningen bygger 

på subjektiva antaganden, skulle siffrorna i årsredovisningarna lättare kunna manipuleras. 

Även forskare som Penttinen och Rantala har antytt att det kan finnas en smula risk för 

manipulation. Skogsbolagen ansåg vidare att deras revisorer måste ifrågasätta och 

uppmärksamma på förändringar som sker varje år. I författarnas studie var revisorerna 

Lundin, Johansson och Pettersson dock alla överens om att det inte har blivit lättare för 

skogsbolagens företagsledning att kunna manipulera siffrorna. Anledningen till detta var 

enligt revisorn Pettersson att alla väsentliga antaganden som görs måste kommuniceras. 

Revisorn Lundin påpekade att skogsbolagen i årsredovisningen enligt tillämplig standard 

måste ge upplysningar om relevanta parametrar och hur en rimlig förändring av dessa skulle 

påverka skogens värde. Det som motverkar en eventuell manipulation, ansåg Lundin vara att 

skogsbolagens intressenter har en möjlighet att kunna jämföra mellan år och andra 

skogsbolag, samt av de gjorda bedömningar som revisorerna gör vid revisionen. Revisorn 

Johansson, ansåg att det för skogsbolagen skulle krävas ett väldigt detaljerat arbete för att 

kunna ändra avkastningen i ränteparametrarna, det vill säga att prismodeller och hektarytan är 

väldigt krävande.  Revisorn Johansson, menar på att det finn en stor transparens, som innebär 

att det skulle synas om siffrorna skulle ha manipulerats utav skogsbolagen.    

  

5.4 Revisorernas inställning till IAS 41 

I Tabell 9 har revisorernas inställning till verkligt värde sammanställts för år 2005 och år 

2010, där revisorn Johansson har deltagit år 2005 och i författarnas studie år 2010. 

 

Tabell 6. Revisorernas inställning till IAS 41. 

Not: (egen tabell) 

 

Sammanställning ÅR 

2005 

ÅR 

2010 

  

Revisorer: PWC 

Martin Johansson 

KPMG 

George Pettersson 
PWC 

Martin Johansson 
PWC 

Anders Lundin 

Hur tillförlitligt är verkligt 

värde? 
Inte tillförlitligt Mer tillförlitligt   

 

Svårt att bedöma 

tillförlitligheten.  

Relativt tillförlitligt.  

Är jämförbarheten bättre eller 

sämre? 
uppgift saknas Bättre Bättre än förr.   Oförändrad.  

Vad är mest tillförlitligt av 
anskaffningsvärde och verkligt 

värde? 

anskaffningskostnaden Verkligt värde Båda 

 

 

Beror på varje 

specifik situation 

Vad är mest relevant av 

anskaffningsvärde och verkligt 

värde? 

anskaffningskostnaden Verkligt värde Verkligt värde. Beror på varje 

specifik situation.  

Vad väger tyngst av 
tillförlitlighet och relevans? 

relevans Relevans Båda  Båda  

Ger verkligt värde en rättvis 

bild av företagets 
värdeskapande? 

nej Ja och nej Ja Ja 
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Enligt IASB:s föreställningsram är en viktig egenskap att informationen ska vara tillförlitlig. 

Med det menas att informationen i årsredovisningarna inte får vara vinklad eller innehålla 

några väsentliga felaktigheter. Utifrån sammanställningen kan författarna urskilja att revisorn 

Johansson har ändrat uppfattning om hur tillförlitligt verkligt värde är. År 2005 ansåg 

Johansson att verkligt värde inte är tillförlitligt, meddans i författarnas undersökning ändrat 

uppfattning till att det har blivit svårt att bedöma tillförlitligheten. Enligt Johansson är det 

svårt, då tillgångarna är köpta för väldigt länge sedan och som påverkar värderingen i 

grunden. Hur tillförlitligt verkligt värde är, beror också på det sätt som skogsföretagen 

använder rekommendationen. Lundin ansåg å ena sidan att verkligt värde är relativt 

tillförlitligt meddans Pettersson ansåg att verkligt värde är tillförlitligt.  

 

Enligt IASB:s föreställningsram är årsredovisningarna till för att ge intressenter en bild över 

företagets resultat och ställning över en period eller mellan företag. Enligt Marton går det inte 

riktigt att definiera vad jämförbarhet betyder, som menar på att jämförbarhet skulle innebära 

att alla företagen skalle redovisa på samma sätt, där reglerna föreskriver exempelvis att alla 

tillgångar ska skrivas av på 5 år. Marton anser att IASB:s definition av jämförbarhet inte kan 

anses vara uppnådd. Orsakerna till detta är att svåra bedömningar krävs samt att 

företagsledningen har vissa drivkrafter för att redovisa vissa resultat. Detta har inneburit för 

revisorer och redovisare att de måste kunna stärka jämförbarheten i redovisningen. Huruvida 

jämförbarheten har blivit bättre eller sämre saknas uppgift av Johannson år 2005, meddans 

han och Pettersson idag ansåg att jämförbarheten är bättre än förr. Revisorn Johannson ansåg 

att jämförbarheten år 2010 har blivit bättre genom att man nu lättare kan urskilja vad 

företagen har gjort och dra värderingar utifrån det. Jämförbarheten ansågs däremot vara 

oförändrad enligt Lundin, då värdering mellan skogsföretag beror på vad skogsbeståndet 

består av för typ av skog och var denna är belägen. Å andra sidan ansåg Lundin att 

jämförbarheten borde ha ökat, då enhetliga redovisningsprinciper används.  Lundin ansåg i 

och med detta att jämförbarheten inte kan minskas på grund av att skogstillångarna värderas 

till verkligt värde.   

 

År 2005 ansåg Johansson att anskaffningskostnaden var mest tillförlitligt, och har i 

författarnas studie ändrat sig till att båda anses vara tillförlitliga. I och med införandet av IAS 

41 har man fått en mer konstruerad modell. Då jämförbarheten har blivit bättre måste även 

tillförlitligheten av verkligt värde, enligt Johansson vara tillförlitligare. Pettersson ansåg att 

verkligt värde är tillförlitligare än anskaffningskostnaden, meddans Lundin ansåg om vad som 

är mest relevant och tillförlitligt av det verkliga värde och anskaffningsvärdet bör göras 

utifrån varje specifik situation.  År 2005 ansåg Johansson att anskaffningskostnaden också var 

relevantare, men i författarnas undersökning har dock revisorn ändrat uppfattning till att 

verkligt värde är mer relevant. Detta beror enligt Johansson på att anskaffningsvärdet inte ger 

någon intäkt, exempelvis under 10 år. Revisorn menar istället på att intäkterna syns efter 10 år 

samt att verkligt värde ger en bättre fördelning samt speglar vad som händer. Verkligt värde 

har dock medfört högre krav för revisorer och analytiker eftersom man måste se helheten av 

skogstillgångarna. Revisorn Pettersson har samma inställning till att verkligt värde är mer 

relevantare än anskaffningsvärdet. År 2005 ansåg Johansson att relevans vägde tyngre och 

ansåg istället år 2010 att både tillförlitlighet och relevans väger lika tyngt, detta berodde enligt 

Johansson om att den ena inte kan vara utan den andra.  Detta ansåg även Lundin om att den 

ena inte kan utesluta den andra. Revisorn Petterson ansåg å andra sidan att relevansen endast 

väger tyngst av dem båda.   

 

Revisorn Johansson ansåg år 2005 att verkligt värde inte gav någon rättvisande bild av 

företagets värdeskapande, och har år 2010 ändrat uppfattning till att det gör det. Revisorn 
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Pettersson anser både och, meddans Lundin anser att verkligt värde gör det. Enligt Lundin så 

fångar IAS 41, upp vissa av skogsföretagens värdeskapande åtgärder. I författarnas studie var 

alla revisorerna överens om att de biologiska tillgångarna i skogsbolagens redovisning skall 

värderas till verkligt värde. Enligt revisorerna berodde det på att jämförbarheten och 

transparensen blir bättre. Andra orsaker var att verkligt värde, mot anskaffningsvärdet ger mer 

relevant information av skogsbolagens biologiska tillgångar.  

 

I författarnas studie gör revisorn Pettersson en bedömning av de antaganden och prognoser 

som skogsbolagen har gjort för att kunna uppskatta om de biologiska tillgångarna är 

godtagbara eller inte i revisionen. Genom att skogsbolagen "hjälper" läsaren av 

årsredovisningen, genom att ange vilka antaganden som gjorts i beräkningarna av värdet och 

att det finns en känslighetsanalys, har skogsföretagen kommit så nära ett korrekt värde som 

det är möjligt. Bohlin ansåg att det kan vara svårt att redovisa tillgångar på ett korrekt och 

tydlig vis. För Bohlin så är det viktigare med mer information utifrån känslighetsanalyser, än 

att värdena anses vara korrekta. Lundin ansåg även att det är viktigt att skogsföretagen i 

årsredovisningen har känslighetsanalyser, så att investerarna kan göra egna bedömningar. För 

att kunna uppskatta om de biologiska tillgångarna är godtagbara eller inte beror enligt Lundin 

på att verifiering av använda parametrar genomförs, som till exempel genom kontroll av 

beräkningar (WACC, tillväxttakt och liknande), observationer på marknaden samt verifiering 

dels av rutiner och policys för skogshantering och dels genom substansgranskning av köp, 

försäljning och avverkning. För att uppskatta om de biologiska tillgångarna är godtagbara 

eller inte använder revisorn Johansson en värderingsmodell vid varje kvartal, där värdet 

förändras varje kvartal. Skogsföretagen är stora och revisorerna får då undersöka att siffrorna 

är godtagbara eller inte. Enligt Johansson är siffrorna godtagbara om man äger marken och 

sköter det som man ska och inte använder överflödet samt att man använder 

värderingsmodellen korrekt.  
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6 Slutsats 

 
I detta kapitel lyfter författarna fram resultatet av studien för att kunna besvara syftet. I 

slutsatserna ges resultaten, uppdelade med delfrågorna var för sig.  

 
 

Syftet med denna studie är att med hjälp utav intervjuer undersöka huruvida skogsbolagen har 

ändrat sin inställning till verkligt värde sedan år 2005, och om i så fall varför, deras 

inställning har förändrats. Revisorer har intervjuats, om det har visat sig vara problematiskt 

med att uppskatta om värderingsmodellerna är godtagbara eller inte, då redovisningen bygger 

på subjektiva bedömningar. 

 

6.1 Har skogsbolagen och revisorernas inställning till verkligt värde förändrats sedan år 

2005? 

I studien hade skogsbolagens inställningar förändrats någorlunda. De förändringar som 

kundes urskilja var att Svea skog hade ändrat sin attityd allra mest, från inte tillförlitlig år 

2005 till tillförlitlig 2010. Skogsbolaget SCA var positivt inställd till verkligt värde under året 

2005, dock ändrades denna inställning under år 2006, för att därefter ändra tillbaka till 

tillförlitligt år 2010. När det gällde jämförbarheten var SveaSkog det företag som skilde sig 

allra mest. Under år 2005 påverkade inte det verkliga värdet jämförbarheten, till sämre år 

2006 för att därefter ändra uppfattning till hyggligt jämförbar under året 2010. Detta beror 

enligt SveaSkog på att det är ytterst få företag som tillämpar rekommendationen. Under året 

2010 ansåg endast SveaSkog att det beror på syftet, över vilket som anses vara mest 

tillförlitligt av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Bergvik skog ansåg till skillnad från de 

övriga företagen, att anskaffningsvärdet var mest relevant, men dock ett historiskt värde. 

Under året 2005 ansåg skogsbolagen att relevansen vägde tyngst. År 2006 byttes inställningen 

till att både relevansen och tillförlitligheten vägde lika. Skogsbolaget Holmen ändrade denna 

uppfattning under år 2010 till tillförlitlig och SveaSkog till att tillförlitligheten vägde tyngst 

endast för helheten. SveaSkog ansåg under de två åren företaget var intervjuad (år 2006 och 

2010) att relevansen vägde tyngst.     

 

Skogsbolagen var överens om att verkligt värde ger en rättvisande bild utav företagets 

värdeskapande. Då skogsbolagen ansåg att man får en bättre bild utav värdetillväxten eller 

eventuellt minskning om stora värden tas ut ur skogsbolagen. Andra orsaker var att värdet 

bygger på en långsiktig avverkningsplan som är beroende av hur bolaget sköter skogen för att 

få bästa tillväxt. Dock kan även många faktorer spela in, vilket kräver mycket konsekvent 

tillämpning för att man skall kunna lita på förändringar i värden, som ett uttryck för 

värdeskapande. Skogsbolagen SCA och Holmen föredrog att värdering till verkligt värde skall 

tillämpas år 2010. Skogsbolaget SveaSkog var personligen tveksam till verklig värde och 

ansåg att skogens värde bäst beskrivs i skogsliga termer, mer fristående ifrån balansräkningen. 

Bergvik skog kunde dock inte ta ställning till vilken värderingsmetod som de föredrog. 

 

Revisorn Johansson hade ändrat sin inställning till verkligt värde i alla frågorna, i jämförelse 

med år 2005. I undersökningen var alla revisorerna överens om att de biologiska tillgångarna i 

skogsbolagens redovisning skall värderas till verkligt värde. Enligt revisorerna blir 

jämförbarheten och transparensen bättre. Andra orsaker var att verkligt värde, till skillnad 

ifrån anskaffningsvärdet, ger mer relevant information av skogstillgångarna. 
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6.2 Hur har värdering till verkligt värde fungerat i skogsbolagens redovisning? 

Värdering till verkligt värde enligt IAS 41 anses utav skogsföretagen ha fungerat bättre. En av 

anledningarna till att det har fungerat bättre var att skogsvärdet ökade betydligt mer, till 

skillnad mot den tidigare modellen, det vill säga då anskaffningsvärdet användes. Standarden, 

IAS 41, ansågs även bygga på ett lämpligare underlag. Standarden har bidragit till en mer 

konsekvent och konsistent värdebestämning, vilket ger mindre påverkningar av irrelevanta 

faktorer och nettoförändringen blir mer relevant. Skogsbolaget BergvikSkog ansåg dock att 

värdering till verkligt värde endast har fungerat någorlunda bra i deras redovisning. Den 

främsta orsaken till att värdering till verkligt värde endast har fungerat någorlunda bra i deras 

redovisning, berodde främst på att standarden har medfört en stor uppvärdering utav deras 

skogstillgångar. Värdering till verkligt värde har även medfört fler arbetsmoment i de snabba 

bokslut skogsbolagen skall göra. Dock ansågs värdering till verkligt värde medföra en bättre 

nulägesbild utav deras biologiska tillgångar, då de flesta markerna anskaffats under flera 

hundra år.  

 

6.3 Har IAS 41 gjort att det blivit svårare för revisorer med att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde, då värderingen bygger på subjektiva bedömningar? 

I författarnas undersökning var alla revisorerna överens om att det inte har blivit svårare att 

uppskatta de biologiska tillgångarnas värden. Anledningen till detta är att alla väsentliga 

antaganden måste kommuniceras, känslighetsanalys ges samt att skogsföretagen i 

årsredovisningen anger vilka antaganden som gjorts i beräkningarna. Dock har det exempelvis 

blivit svårare för revisorer att bedöma tillförlitligheten i redovisningen, då skogstillgångarna 

är köpta för väldigt länge sedan, och som påverkar deras värdering i grunden. Det har även 

inte blivit lättare för skogsbolagens företagsledning att kunna manipulera siffrorna., då det 

finns möjligheter för intressenter att jämföra mellan år och andra skogsbolag, förutom 

revisionen av gjorda bedömningar, motverkar alltså eventuell manipulation. Revisorerna 

ansåg däremot att standarden, IAS 41, har medfört ett större krav för dagens revisorer och 

analytiker, eftersom man måste betrakta helheten utav skogstillgångarna. 

 

6.4 Förslag för vidare forskning 

Utifrån författarnas studie skulle en eventuell uppföljning av denna studie inte anses vara 

relevant, då IAS 41 har tillämpats i 5 år. Dessa skogsbolag skulle förmodligen inte ha ändrat 

uppfattning om det exempelvis gjordes en ytterligare uppföljning av denna studie om 5 år, då 

skogsbolagen hade ändrat sin inställning till verkligt värde i denna studie. 

 

Under studiens gång har författarna lagt märke till att utvecklingen går mot att fler poster skall 

värderas till verkligt värde. Det skulle vara intressant att studera någon annan post, där man 

kan välja mellan att använda verkligt värde och anskaffningsvärdet. Vilken värderingsmetod 

anses då vara bäst att värdera utifrån denna? Det finns exempelvis företagens skuldsida, 

exempelvis lån, som för det mesta men inte alltid skall tillämpa anskaffningsvärdet. 

 

Det skulle även vara intressant att intervjua analytiker samt ”skogsjägare” och se hur de har 

upplevt att det har fungerat med IAS 41, både utifrån hur företagen har upplevt 

rekommendationen samt hur de anser att IAS 41 har påverkat årsredovisningens innehåll.   
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Bilaga 1. Frågeformulär till Skogsföretagen 

 
Skriv era svar direkt på detta blad 

 

1.    Vänligen sätt ett X i det svarsalternativ du anser (till höger): 

 Bättre Sämre Någorlunda 

Hur har värdering till verkligt värde fungerat i er 

redovisning, sedan IAS 41 infördes år 2005? 
   

 

Kan ni vänligen berätta lite kort om hur IAS 41 har fungerat i er redovisning mellan åren 

2005-2010. Vad anser ni vara den bidragande orsaken till att det har blivit bättre/sämre eller 

fungerat någorlunda bra? Någon skillnad i hög- eller lågkonjunktur? Svängningar i balans- 

eller resultaträkningen? 

Svar: 

 

2. Vänligen svara direkt i tabellen (till höger) 
 Svar 
Hur tillförlitligt är verkligt värde?  
Är jämförbarheten bättre eller sämre?  
Vad är mest tillförlitligt av anskaffningsvärde och verkligt värde?  
Vad är mest relevant av anskaffningsvärde och verkligt värde?  
Vad väger tyngst av tillförlitlighet och relevans?  
Ger verkligt värde en rättvis bild av företagets värdeskapande?  

Vänligen motivera! 

Svar:  

 

 

3. Kan ni nämna några fördelar respektive nackdelar med att tillämpa verkligt värde?  

Svar: 

 
 

4. Vänligen kryssa i det svarsalternativ du anser (till höger): 

 Anskaffningsvärde Verkligt Värde 

Anta om ni idag fick välja värderingsmetod! 

 

Skulle ni då föredra värdering till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde? 

 

 

 

 

Varför vill ni idag ha just den värderingsmetoden? 

Svar: 

 

Tack för er medverkan!  
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Bilaga 2. Frågeformulär till revisorerna 
Skriv era svar direkt på detta blad 

 
1. Vänligen svara direkt i tabellen till höger 

 Svar 
Hur tillförlitligt är verkligt värde?  
Är jämförbarheten bättre eller sämre?  
Vad är mest tillförlitligt av anskaffningsvärde och verkligt värde?  
Vad är mest relevant av anskaffningsvärde och verkligt värde?  
Vad väger tyngst av tillförlitlighet och relevans?  
Ger verkligt värde en rättvis bild av företagets värdeskapande?  

Vänligen motivera! 

Svar: 
 

2. Vänligen sätt ett X i det svarsalternativ du anser (till höger): 

 Ja Nej 

När värdering baseras på subjektiva bedömningar, anser ni då 

att det har blivit lättare för skogsbolagens företagsledning att 

exempelvis kunna manipulera siffrorna?  
 

 

 

 

 

Varför/Varför inte? 

Svar: 

 
3. Hur går ni tillväga, då ni försöker uppskatta om de biologiska tillgångarna är 

godtagbara eller inte? 

Svar: 

 
4. Vänligen sätt ett X i det svarsalternativ du anser (till höger): 

 Ja Nej 

Anser du att det har blivit svårare att uppskatta de biologiska 

tillgångarnas värde, då värderingen bygger på subjektiva 

bedömningar?  

 

 

 

 

Svar: 

 
5. Är det svårare att uppskatta de biologiska tillgångarnas verkliga värde i en låg- eller 

högkonjunktur? Är det någon skillnad? 

Svar: 

 

 

 

6. Vänligen sätt ett X i det svarsalternativ du anser (till höger): 
 Anskaffningsvärde Verkligt Värde 

Vilken värderingsmetod föredrar ni idag?  

 

 

 

Varför föredrar ni just den värderingsmetoden? 

Svar: 

 

Tack för er medverkan! 
 


