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Förord 
 
Härmed vill vi tacka de personer som hjälpt och stöttat oss under tio veckor av 

uppsatsskrivning. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga informanter som tagit sig tid och ställt 

upp på intervjuerna, utan er så skulle aldrig denna uppsats varit möjlig att färdigställa. 

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Thomas Karlsson för synpunkter och 

motivation. Vidare vill vi tacka samtliga opponenter i gruppen Exodus för konstruktiv kritik 

vilket lett till förbättringar av uppsatsens innehåll. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra! 

 

Kalmar 2008                              

 

E bba Sällström  E velin  A ronsson  
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar huruvida redovisningen ger en rättvisande bild om lagret avsiktligt 

hålls nere inför inventering. Vi har utgått från ett abduktivt angreppssätt och använt oss av en 

kvalitativ metod. Vi har genomfört intervjuer, med revisorer och anställda inom 

dagligvaruhandel med anknytning till inventeringsarbetet, vilka har varit utgångspunkter för 

att analysera uppsatsens ämnesområde. De slutsatser vi har dragit i denna uppsats är bland 

andra: 

 

• För att en dagligvaruhandel skall kunna använda sig av löpande inventering och 

lagerbokföringssystem krävs det att lagerbokföringssystemet skall kunna hantera 

svinn- och inkuransberäkningar av lagret från inventeringstillfället till bokslutsdagen. 

• Att det krävs ytterligare någon definitions- och tillämpningsmall om när och hur 

begreppet rättvisande bild skall användas och hur det skall tolkas. Samtidigt är det 

viktigt att behålla begreppets nuvarande flexibilitet. 

• Att dagligvaruhandlar bör upplysa i en not antingen om hur inventeringsarbetet har 

gått till eller vad det genomsnittliga lagret under räkenskapsåret har varit. 

• Ett förslag till att begreppet rättvisande bild även skall vara tillämpbart vid beräkning 

av nyckeltal, vilket innebär att värdena i balansräkningen måste anpassas därefter.  

 

Nyckelord: Inventering, Lager, Årsredovisning, Rättvisande bild och Årsredovisningslagen.
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi beskriva bakgrunden och tillkomsten av vår forskningsfråga för att 

kunna ge en tydlig bild av varför vi anser att ämnet är intressant och betydelsefullt att 

undersöka. Vi kommer även i detta kapitel förklara syftet med denna uppsats, tydliggöra dess 

avgränsningar och redogöra för dispositionen av uppsatsen.   

1.1 Bakgrund 

Har du någon gång varit och handlat i en matbutik och det varit allmänt tomt på hyllorna?  

Detta kanske berodde på att det var dags att inventera. Denna fråga ställde vi oss när vi var 

och handlade och det var relativt tomt på hyllorna. Vi fick ett tag efter besöket i butiken reda 

på att detta berodde på en kommande inventering i dagligvaruhandeln. Då en av oss författare 

har erfarenhet från att arbeta inom dagligvaruhandel och har erfarenhet av att butiker minskar 

sitt lager inför inventering började vi funderar kring vilka konsekvenser detta kunde få. 

 

Eftersom vi under tre år på Baltic Business School erhållit kunskap inom 

redovisningsområdet började vi fundera på vilka konsekvenser det kan få på redovisningen 

om lagret hålls nere inför inventering. Den förundersökning vi har genomfört för att få en 

grund till denna uppsats visade att det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere före 

inventering! Resultatet av förundersökningen kan kategoriseras i tre svarsområden: 

 

1. Det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere inför inventering. 

2. Det förekommer inte att lagret avsiktlig hålls nere inför inventering på grund av att 

butikerna anser att det är en för stor risk för kundförluster. 

3. Det förekommer inte att lagret avsiktlig hålls nere inför inventering på grund av att 

dagligvaruhandlarna använder sig av löpande inventeringar.  

 

De som agerar enligt punkt 1 håller, enligt förundersökningen, nere sitt lager på grund av att 

de vill att det ska gå enklare och snabbare att inventera. Dessa butiker har årsinventering och 

har ofta sitt bokslut den sista i tolfte vilket innebär att de inventerar på nyårsdagen vilket 

medför högre personalkostnader eftersom det är en helgdag.  

 

De som svarade enligt punkt 2 är främst större butiker hos vilka det skulle innebära stora 

försäljningsförluster om lagret hölls nere. Kunderna skulle då istället välja att handla i en 
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annan butik. Dessa butiker anser att det ur ekonomisk synvinkel är viktigare att behålla 

kunderna än att minska inventeringskostnaderna. 

 

De butiker vars svar kategoriseras inom svarsområdet för punkt 3 är de vilka har löpande 

inventeringar, det vill säga att de inte har någon årsinventering utan de stämmer av sitt 

lagersystem genom löpande bokföring en eller flera gånger per år genom inventering. 

 

Eftersom ovan nämnda förundersökning visade att det förekommer att lagret avsiktligt hålls 

nere inför inventering blev vi intresserade av vilka konsekvenser detta kunde få i 

redovisningen och på nyckeltalen.  

 

Begreppet rättvisande bild regleras i Årsredovisningslagen och är överordnat lagar och praxis. 

Om en årsredovisning som följer lagar och praxis ändå ej stämmer överens med hur företaget 

ser ut i verkligheten bör de ta avsteg från lagar och praxis för att uppnå en rättvisande bild.1 

Eftersom en dagligvaruhandel ofta har många varor i sitt lager leder detta till att posten 

varulager i balansräkningen ofta är av betydande storlek. På grund av varulagrets storlek finns 

det en större risk för att fel värderingar görs vilket kan påverka att redovisningen ej ger en 

rättvisande bild.  

 

Om det finns en konflikt mellan att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget och 

att underlätta praktiskt vid inventeringar, genom att hålla nere lagret, är det denna uppsats 

kommer att fokusera på.  

1.2 Forskningsfråga 

− Ger redovisningen en rättvisande bild av tillgångarna om företag avsiktligt 

håller nere sitt lager inför inventering?   

- Hur påverkas nyckeltal av ett lägre varulager än normalt? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge vår bild av huruvida dagligvaruhandelns redovisning blir 

rättvisande om det förekommer att ett företag avsiktlig håller nere sitt lager inför inventering. 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se-a 2008-05-21 
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Denna bild kommer grunda sig på data från såväl informanterna och referensramen som egna 

förkunskaper.  

1.4 Avgränsningar  

Då vi antar att resultatet i denna uppsats kan bli annorlunda beroende på vilken bransch eller 

typ av verksamhet vi inriktar oss mot kommer vi att göra en avgränsning mot en viss typ av 

bransch. Tillverkande företag har ofta produkter i arbete i sitt lager vilket har inverkan på 

inventeringen och värderingen av lagret. Företag som köper in stora partier av varor som ej 

tillhör deras standardsortiment får en annorlunda inverkan på inventering och lagerhållning än 

de som till största delen har ett standardsortiment. För att inrikta oss mot en viss bransch där 

lagerhållning och inventeringsrutiner fungerar på liknande sätt har vi valt att fokusera vår 

uppsats på dagligvaruhandel. Vi avgränsar oss därmed från företag som köper in i stora 

partier av icke standardvaror och även från tillverkande företag. Fokus kommer istället i 

denna uppsats vara lager av handelsvaror, det vill säga varor som köps in för att säljas vidare 

inom dagligvaruhandeln.  

 

Den rättvisande bilden innefattar hela redovisningen för företaget, dock kommer vår uppsats  

avgränsas och inriktas mot den rättvisande bilden inom lagerhållning. Vi kommer att avgränsa 

oss från lagervärdering då vi istället fokuserar på om lagret hålls nere och ej en nedvärdering 

av lagret inför inventering. 

1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av de rubriker som anges i modellen ovan.  

Slutsats 

Analys 

Empiri 

Referensram 

Metod 

Inledning 
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2 METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga och vilka metoder vi använt 

för att genomföra denna uppsats. Vi har delat in metodkapitlet i olika underrubriker, dels för 

att göra kapitlet mer lättöverskådligt men också för att vissa områden inte direkt angränsar 

till varandra. I den sista delen av metodkapitlet kommer vi att diskutera för- och nackdelar 

med de metodval vi gjort. 

  

2.1 Vetenskapligt synsätt och forskningsansats 

För att kunna genomföra en uppsats bör forskaren göra vissa antaganden och ta vissa beslut 

om det denne ska undersöka för att läsaren ska kunna förstå och tolka uppsatsens resultat.  De 

frågor forskaren bör ställa sig är bland annat vad kunskap är, vad en sanning är och hur 

verkligheten ska tolkas.  

 

Vad är kunskap? Det finns olika typer av kunskap, det vill säga olika sätt att förklara och 

förstå världen på. Det kunskapande vi kommer att ha som grund i vår uppsats talar Arbnor om 

som det vetenskapliga. Den vetenskapliga aspekten karaktäriseras av tre faktorer som gör att 

den skiljer sig från andra sätt att se på verkligheten och världen. Dessa tre faktorer beskriver 

Arbnor som: 

 

1. Det ska finnas en klar avgränsning mellan idéer och empiriska observationer (empiri 

definieras här som erfarenhet av verkligheten). 

2. Det skall finnas regler och definierade metoder till hur den vetenskapliga kunskapen 

har tagits fram. 

3. Det ska finnas en begränsning i hur offentlig vetenskaplig kunskap kan insamlas vilket 

innebär att alla individer har rätt att vara anonyma eller skyddas mot insyn i sitt 

privatliv.2 

 

Vad är en sanning? Länge var det enbart den kvantitativa forskningen som ansågs vara 

sanning, eftersom dess resultat till stor del är mätbara. Vid användning av det kvalitativa 

angreppssättet krävs att forskaren går in i sin roll som forskare och blir en fördomsfri 

                                                 
2 Arbnor & Bjerke (1994) s. 38-40 
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observatör, för att inte resultaten skall bli subjektiva. Vid kvalitativ metod finns höga krav på 

att resultaten ska vara objektiva och värderingsfria. Inom denna typ av forskning är det ofta 

svårt om inte oundvikligt för forskaren att vara helt subjektiv, jämfört med inom kvantitativa 

metoder. Detta eftersom forskaren arbetar så nära respondenterna och deras arbete till stor del 

är bestående av tolkningar. Eftersom forskning alltid till viss del kommer att vara tolkad 

kommer den verkliga sanningen aldrig kunna återspeglas. Det forskaren har som uppgift är att 

komma så nära sanningen som möjligt och genomföra forskningen med högsta möjliga 

objektivitet. Forskningen kommer därmed att återspegla forskarens bild av sanningen.3  

 

Med denna tolkning av sanningen blir det än viktigare att redogöra för alla förutsättningar och 

antaganden för undersökningen för att ge läsaren så mycket information och inblick i arbetets 

gång som möjligt, och på så vis ge läsaren utrymme att själv göra bedömningar4. Vi kommer i 

denna uppsats att försöka skapa detta utrymme genom att redogöra för antaganden och 

förutsättningar som är relevanta för att läsaren ska kunna göra sin egen bedömning av 

resultatens sanningshalt.  

 

Hur ska verkligheten tolkas? Verkligheten kan tolkas genom att den ses utifrån olika synsätt 

och den angrips på olika sätt. För att kunna angripa verkligheten krävs olika metoder eller 

strategier. De två huvudsakliga metoderna eller strategierna är de kvalitativa respektive de 

kvantitativa. Kvantitativ metod eller strategi kopplas ofta ihop med det naturvetenskapliga 

synsättet och behandlar ofta forskning som innehåller numeriska data.5 Forskning som 

använder sig av denna sorts metoder och strategier har ofta ett deduktivt synsätt, vilket 

innebär att utgångspunkten är rådande teorier och praxis och att forskaren utifrån dem 

formulerar hypoteser.6 Den kvantitativa forskningens syfte är ofta att generalisera och 

använder därför undersökningsmetoder vilka till stor grad är strukturerade och formaliserade. 

Forskaren har vid användning av denna typ av metod en hög grad av kontroll och 

undersökningsmetoden kännetecknas av att forskaren håller avstånd från respondenterna för 

att undvika att påverka deras svar.  

 

Den kvalitativa strategin eller metoden har däremot oftast inget syfte att generalisera och 

inriktar istället forskningen mot det enskilda fallet och det är också det enskilda fallet som är 

                                                 
3 Holme & Solvang (1997) s. 321-322 
4 Holme & Solvang (1997) s. 321-322 
5 Bryman & Bell (2005) s. 85 
6 Bryman & Bell (2005) s. 588 
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det intressanta, att kunna öka sin förståelse och göra analyser.7 Forskaren arbetar inom denna 

metod närmre respondenterna och har en mer tolkande roll. Den kvalitativa forskningens 

metod kan vara svårdefinierad och beskrivs istället som vad den kvantitativa metoden inte är.8 

Vid användandet av kvalitativ metod används ofta ett induktivt eller abduktivt synsätt. 

Induktiv ansats innebär att teorierna skapas utifrån det resultat som framkommit efter den 

praktiska undersökningen9. Den abduktiva ansatsen är en kombination av de två tidigare 

nämnda teorierna, nämligen deduktiv och induktiv. Vid användandet av ett abduktivt synsätt 

utgår forskaren från ett enskilt fall och skapar en teori vilket kan klargöra fallet, detta första 

steg är induktivt. Det andra steget, som är deduktivt, är att forskaren sedan testar den teori, 

denne kom fram till i första steget, på det nya fallet.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryman och Bell tar även upp flera grundläggande skillnader vid kvalitativ respektive 

kvantitativ forskning. När en forskare använder det kvalitativa synsättet är det deltagarens 

uppfattning som är utgångspunkt och forskaren använder ord istället för siffror vid 

presentation av sina analyser. Vid en kvantitativ forsningsansats är det forskarens perspektiv 

som är utgångspunkten, och det är denne som styr undersökningen och använder 

siffermässiga sammanställningar vid framställningen av resultatet. En kvantitativ forskare ser 

mer storskaligt medan en kvalitativ begränsar sig till mindre skalor.11 

 

Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ forskningsansats och de metoder och 

strategier som vi har använt i arbetet har varit av kvalitativ art. Vi valde en kvalitativ 

                                                 
7 Holme & Solvang (1997) s.14 
8 Bryman & Bell (2005) s. 298-299 
9 Bryman & Bell (2005) s. 589 
10 Patel & Davidson (2003) s. 24 
11 Bryman & Bell (2005) s. 322 
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forskningsansats på grund av att vi i denna uppsats har lagt fokus på informanternas åsikter 

och var därmed intresserade av att hitta det unika och inte av att generalisera. Den kvantitativa 

forskningsansatsen var därför ej lämplig för denna uppsats, då svaren på intervjuerna ej var av 

kvantifierbart slag.  

 

Vi anser att denna uppsats har en abduktiv ansats. Detta då vi gör tolkningen att abduktiv 

även innebär att vi som författare har en förförståelse vilken vi ej kan bortse ifrån i vårt 

arbete. Vi anser att författare alltid har en förförståelse och i denna uppsats har vi använt oss 

av vår förförståelse istället för att bortse från den. Av denna anledning menar vi att vår 

uppsats har en abduktiv ansats. 

2.2 Datainsamling 

Det finns två olika sorters datainformation, sekundärdata och primärdata. Arbnor definierar 

primärdata som att ”samla in ny data” och sekundärdata som att ”utnyttja redan insamlat 

material”. Insamlandet av primärdata kan gå till på tre sätt enligt Arbnor, nämligen 

experiment, direkt observation och intervjuer.12 Sekundärdata har primärdata som grund men 

har använts och tolkats av en eller flera andra användare. I detta sammanhang är sekundärdata 

ofta tidigare forskning som ej genomförts av samma forskare.13 

 

Bryman och Bell nämner flera fördelar med sekundärdata, bland annat att sekundärdata oftast 

är av hög kvalité samt att tid och pengar sparas istället för att författarna själva ska göra 

insamling och analys av primärdata. Detta leder i sin tur till att forskaren har mer tid över till 

att analysera sekundärdatan. Dock finns det begränsningar vid användandet av sekundärdata. 

Bryman och Bell nämner bland annat att data kan vara väldigt komplexa och stora och 

användaren har inte så stor kännedom om informationen från sekundärdata. Då sekundärdata 

kommer från erkända källor kan författaren med stor säkerhet anta att informationen är av hög 

kvalité. När det sedan gäller mindre kända källor bör författaren grundligt granska dessa så att 

kvalitén är hög.14 

 

                                                 
12 Arbnor & Bjerke (1994) s. 241-243 
13 Bryman & Bell (2005) s. 230-231 
14 Bryman & Bell (2005) s. 230, 234-235, 237 
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2.2.1 Förundersökning 

För att vi skulle få en uppfattning om huruvida vår tänkta frågeställning var användbar eller ej 

gjorde vi en förundersökning med ett tiotal lager- och inventeringsansvariga på olika 

dagligvaruhandlar i sydöstra Sverige. Vi genomförde intervjuerna genom att ringa och ställa 

några korta frågor bland annat om hur inventeringsarbetet går till och om dagligvaruhandlar 

avsiktigt håller nere lagret före inventering exempelvis för att minska 

inventeringskostnaderna. De slutsatser vi kunde dra utifrån förundersökningen är att det 

förkommer att lagret avsiktligt hålls nere inför inventering. Eftersom detta förekommer så 

fanns det incitament att genomföra vår uppsats med den aktuella frågeställningen. 

 

2.2.2 Kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod 

I vår uppsats består primärdata av sex stycken intervjuer vilka utgör huvudundersökningen. 

Vi har även samlat i primärdata genom förundersökningen. Våra intervjuer har varit 

standardiserade med öppna frågor, då alla informanter fått samma frågor men ej har varit 

bundna till några svarsalternativ. Det har dock förekommit inslag av icke-styrd intervju då 

följdfrågorna har varit olika till informanterna, detta har berott på att informanterna svarat på 

olika sätt.15 

 

Vi genomförde vår undersökning i form av ostrukturerade intervjuer, vilket är en kvalitativ 

undersökningsmetod. Till skillnad från en strukturerade intervjuer har informanterna ej 

förutbestämda svar att välja bland. Ostrukturerade intervjuer är mer djupgående och kan ge 

forskaren mycket viktig information.16 Det är dock viktigt för forskaren att ha en god teknik 

så att intervjun genererar användbart material, då en ostrukturerad intervju lätt kan leda in på 

områden som inte är relevanta för undersökningen. Därmed behövs det en viss struktur på 

intervjun för att denna ska beröra ämnesområdet vilket inte alltid sker i helt ostrukturerade 

intervjuer.17 

 

Vårt mål var att intervjua kunniga personer inom redovisnings- och revisionsbranschen, 

redovisningsansvariga i dagligvaruhandel och personer med erfarenhet inom 

redovisningsområdet. Urvalet av informanterna gjordes genom att vi mailade företag som 

                                                 
15 Arbnor & Bjerke (1994) s. 241-243 
16 Patel & Davidson (2003) s. 30 
17 Bell (2006) s. 157 
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sedan själva valde vilken de ansåg vara mest lämpad att svara på frågorna. Företagen som vi 

mailade var dagligvaruhandlar och revisions- och redovisningsbyråer. I mailet bifogade vi 

även den intervjumall (se bilaga) vi använde, vilket skulle underlätta valet av informant och 

även förbereda informanten för intervjun.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer med bandspelare. Detta för att vi ska kunna styrka 

informantens svar i efterhand. Vi transkriberade sedan de inspelade intervjuerna och gjorde en 

sammanfattning av användbart material, vilket informanterna fick läsa igenom och godkänna, 

detta för att minimera risken för missförstånd. Inspelningarna avslöjade även eventuella 

tonfall och pauser, vilket vi inte skulle ha uppfattat om vi enbart antecknat svaren. Vi kunde 

även rikta vår fulla koncentration mot informanten då vi endast antecknade särskilt viktiga 

punkter under intervjuernas gång. Vi har valt att inte namnge våra informanter eller de företag 

de arbetar på, detta då vi ej anser att det fyller något syfte i vår uppsats. Vi har dock valt att 

specificera befattning och arbetsuppgifter, då vi anser detta vara av betydelse vid analysering 

av informanternas svar. 

 

Informanterna har bestått av revisorer och ansvariga inom redovisnings- och revisionsområdet 

i dagligvaruhandel. Vi genomförde totalt sex intervjuer, fyra stycken med revisorer och två 

med personer inom dagligvaruhandel. Anledningen till att vi valde informanter både från 

revisionsbyråer och från dagligvaruhandlar var att vi ville få två olika perspektiv av ämnet. Vi 

ansåg på förhand att informanterna från dagligvaruhandeln skulle kunna ge en mer specifik 

bild eftersom de har en större insyn i denna branschs verksamhet som vi inriktat vår uppsats 

mot. Det var dock svårt att inom dagligvaruhandel få tag på rätt person som kunde och ville 

ställa upp på en intervju. Skälet till att vi valde att även intervjua revisorer var att vi på 

förhand trodde att de skulle kunna ge en mer allmän bild av hur redovisning av lager skall 

tillämpas i praktiken och hur definitionen och tillämpningen av begreppet rättvisande bild 

skall göras. Eftersom det var relativt enkelt att få intervjuer med revisionsbyråer är dessa fler 

till antalet än intervjuerna med personer inom dagligvaruhandeln.  

2.2.3 Litteraturstudie 

I vår litteraturstudie började vi med att samla in så mycket litteratur som möjligt för att sedan 

kunna göra en gallring och på så sätt välja ut den litteratur som var relevant och användbar. På 

grund av vår frågeställning innehåller inte referensramen någon direkt teori, utan istället 
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definitioner, förklaringar och tidigare tolkningar av exempelvis begreppet rättvisande bild, 

redovisningsprinciper och lagstiftning.  

 

I vår uppsats består sekundärdata av böcker och tidskrifter som lånats och fjärrlånats från 

bibliotek. Böckerna vi lånat är främst från mitten av 90-talet, detta på grund av att det var då 

begreppet rättvisande bild och den nya årsredovisningslagen infördes i Sverige. Innebörden av 

begreppet rättvisande bild har ej ändrats sedan införandet och därför anser vi att litteraturen 

från mitten av 90-talet fortfarande är relevant och lämplig att använda. Lagen ser likadan ut 

idag, dock har olika tolkningar i olika situationer förekommit och därför har viss litteratur av 

senare datum också använts. 

 

Vi har även använt Internetkällor som sekundärdata, vilka exempelvis har bestått av 

riksdagens och bokföringsnämndens hemsidor. Dessa sidor anser vi ha en hög validitet då de 

som står bakom dessa hemsidor är trovärdiga organisationer. 

 

2.3 Metoddiskussion 

En metoddiskussion innebär att författaren bland annat diskuterar eventuella svårigheter som 

uppkommit under arbetets gång. Metoddiskussion innehåller även för- och nackdelar med 

olika val som har gjorts. Två väsentliga begrepp i detta avsnitt är validitet och reliabilitet, 

vilka förklaras nedan. 

2.3.1 Validitet & reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell är validitet huruvida forskaren verkligen mäter det som denne har 

avsett att mäta18. Reliabilitet definieras som hur pålitliga måtten och mätmetoderna är19. Både 

validitet och reliabilitet berör mätning och mått och är därför mer anpassade till användandet 

av en kvantitativ forskningsansats. Vid en kvalitativ forskningsansats får begreppen en annan 

innebörd då fokus inte ligger på mått och mätmetoder inom denna typ av ansats, menar 

LeCompte och Goetz. De delar istället in begreppen i extern respektive intern validitet samt 

extern och intern reliabilitet.20 

 

                                                 
18 Bryman & Bell (2005) s.304-305 
19 Bryman & Bell (2005) s. 93-94 
20 Bryman & Bell (2005) s. 304-305 
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• Extern validitet – begreppet extern validitet har att göra med uppsatsens 

generaliserbarhet, det vill säga huruvida undersökningens resultat kan appliceras på 

andra situationer21. I denna uppsats är inte syftet att generalisera, dock anser vi att de 

resultat uppsatsen nått fram till kan vara av intresse att ta hänsyn till även i andra 

sammanhang. Den externa validiteten blir i denna uppsats av lägre prioritet att 

uppfylla än den interna validiteten. 

 

• Intern validitet – för att hög intern validitet ska uppnå menar LeCompte och Goetz att 

det skall finnas en klar koppling mellan empiri och teori22. Vi anser att trots bristen av 

existerande teorier inom uppsatsens ämnen har vi ändå kunnat koppla ihop teori och 

empiri på ett sätt som stärker den interna validiteten. 

  

• Extern reliabilitet – denna typ av reliabilitet uppnår hög nivå om undersökningen går 

att genomföra igen med ett identiskt resultat.  LeCompte och Goetz anser att detta 

nästintill är omöjligt att uppnå eftersom ”det är omöjligt att ”frysa” en social 

miljö”.23 Den externa reliabiliteten anser vi, liksom den externa validiteten, vara 

mindre intressant i denna uppsats eftersom det inte är avsikten att kunna uppnå samma 

resultat igen. Avsikten med denna uppsats har istället varit att återge informanternas 

åsikter, hade andra informanter intervjuats så skulle resultatet med stor sannolikhet ha 

sett annorlunda ut. 

  

• Intern reliabilitet – om undersökningen genomförs av mer än en forskare krävs det att 

forskarna gör en likvärdig tolkning av samma sak för att uppnå hög intern 

reliabilitet24. Vi anser att denna uppsats uppnår hög intern reliabilitet eftersom vi har 

genomfört uppsatsens alla delar tillsammans. 

2.3.2 Metodkritik  

Vi anser att valet av intervju som datainsamlingsmetod var det som var mest lämpligt att 

användas vid denna typ av undersökning. Vi har dock upptäckt att vissa saker kunde ha 

genomförts på andra, eventuellt bättre, sätt. Exempelvis innan intervjuerna genomfördes 

mailade vi ut en preliminär intervjumall till informanterna. Detta för att de skulle kunna 

                                                 
21 Bryman & Bell (2005) s. 306 
22 Bryman & Bell (2005) s. 306 
23 Bryman & Bell (2005) s. 306 
24 Bryman & Bell (2005) s. 306 
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förbereda sig och för att vi skulle lotsas fram till lämplig informant. Det visade sig dock att 

vissa av frågorna hade missförståtts vilket ledde till att informanterna förberett sig på ämnen 

utanför uppsatsens omfång. Vi fick då istället gå igenom intervjuguiden med informanten och 

förklara vad vi menat, vilket innebar att denne inte var lika förberedd. Vid urvalet av 

informanter var vi skeptiska till att flertalet av informanterna var anställda inom 

revisionsföretag. Av totalt sex intervjuer så genomfördes enbart två med ekonomianknytning i 

dagligvaruhandel. Vi antog nämligen att de sistnämnda skulle ha mest värdefull data att 

delgiva. I efterhand upptäckte vi att revisorer kunde ge en objektiv och övergripande bild av 

ämnet vilket var bra.  

 

Vårt val att göra en förundersökning anser vi har varit väldigt värdefullt då vi utifrån den 

erhållit en användbar grund vilken även har bidragit till att vi varit mer förberedda under 

intervjuerna.   

 

Vi har i analysen sammankopplat referensram och empiri. Dock har inte all data i 

referensramen direkt använts i analysen, men vi anser det ändå väsentligt att redogöra för 

vissa lagar och begrepp för att läsaren skall kunna ta till sig resterande uppsats med goda 

förkunskaper. 

2.3.3 Källkritik 

Eftersom vi ej själva har genomfört undersökningarna, som ligger till grund för den 

sekundärdata vi använt, kan vi ej med säkerhet veta att rätt sak har undersökts, vilket leder till 

att den interna validiteten försämras. Dock anser vi att den sekundärdata vi har använt har 

producerats av trovärdiga författare, vilket vi menar stärker den interna validiteten och 

reliabiliteten.  

 

Primärdatan anser vi har hög tillförlitlighet eftersom vi själva varit närvarande vid 

intervjuerna. Vi anser dock att det aldrig går att styrka att informanterna varit sanningsenliga, 

men samtidigt tror vi inte att vårt uppsatsämne är av det slaget att det finns någon anledning 

att vara obekväm och inte tala sanningsenligt. Vi menar därmed att intervjuerna har hög 

validitet. 

 

Då vi anser att vårt uppsatsämne ej är tidigare undersökt med den problemformulering vi 

använt har det varit svårt att hitta lämplig och anpassad teori. Den sekundärdata som vi använt 
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oss av i referensramen är istället av mer allmän karaktär. Vad gäller ämnet inventering anser 

vi att det varit speciellt svårt att hitta relevant data och vi har då istället enbart använt lagtext 

som källa under den rubriken. 
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3 Referensram 

Detta kapitel innehåller den fakta vi har använt oss av för att ge en förståelse av ämnet och 

ge en så objektiv bild som är möjligt. Vi kommer först att beskriva de lagar och praxis som 

existerar i svensk och internationell rätt. Vi kommer även att redogöra för olika 

värderingsprinciper av tillgångar och då speciellt lagervärdering. Fokus kommer att ligga på 

begreppet rättvisande bild.  

3.1 Lagar och praxis 

Svensk redovisning och revision skall utföras med årsredovisningslagen som grund. I och 

med Sveriges inträde i EU 199525 är EU-lagstiftningen överordnad den svenska lagen. Den 

nya svenska årsredovisningslagen (1995:1554) bygger på de regler som återfinns i EG:s fjärde 

bolagsdirektiv. 26 

3.1.1 Årsredovisningslagen 

Sveriges nya Årsredovisningslag (ÅRL) började gälla från och med den 1 januari 1996 och 

den tillämpades första gången vid det räkenskapsår som började närmast efter den 31 

december 1996. Årsredovisningslagen (1995:1554) innebar en hel del förändringar i 

förhållande till föregående år, bland annat infördes begreppet rättvisande bild vilket vi 

återkommer till senare.27 

 

För att en årsredovisning skall vara användbar för olika intressenter och för att dess innehåll 

skall kunna jämföras med andra årsredovisningar är innehållet standardiserat. Detta innebär 

att det ställs vissa krav på årsredovisningen, vilka är; tillförlitlighet, jämförbarhet, relevans 

och begriplighet. Kravet på tillförlitlighet specificeras som att redovisningen skall återspegla 

verkligheten, de mått och mätmetoder som använts skall ge samma resultat om samma 

förutsättningar används vid en ny mätning. För att uppfylla kravet på tillförlitlighet skall även 

tillgångar och intäkter respektive skulder och kostnader värderas med försiktighet. 

Jämförbarhetskravet innebär att informationen i årsredovisningen skall vara jämförbar både 

inom företaget mellan olika tidsperioder såväl som med andra företag. Relevans innebär att 

informationen skall vara väsentlig så att den ska kunnas användas som beslutsunderlag men 

                                                 
25 http://www.regeringen.se 2008-04-17 
26 Kylebäck & Brännström (1998) s. 11-12 
27 Lundén (1997) s. 10-15 
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även externt, vilket innebär att informationen skall vara relevant för olika typer av 

intressenter. Slutligen innebär kravet på begriplighet att årsredovisningen skall vara förståelig 

för användarna.28  

 

De bolag som enligt bokföringslagen är skyldiga att avsluta sitt årsbokslut med en 

årsredovisning är bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag där minst en 

av ägarna är en juridisk person och/eller bolag som uppfyller minst två av följande villkor: 

• Det genomsnittliga antalet anställda har under de senaste två åren överstigit 50. 

• De bolag vars balansomslutning de senaste två åren har överstigit 25 miljoner kronor. 

• De bolag vars omsättning de senaste två åren har överstigit 50 miljoner kronor.29  

Årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla balans- och resultaträkning, 

noter, förvaltningsberättelse och för de bolag av vilka de krävs revision av en auktoriserad 

revisor skall det även upprättas en finansieringsanalys30.  I balans- och resultaträkningarna är 

vissa poster obligatoriska och har en bestämd inbördes ordning, dessa anges med bokstäver 

eller romerska siffror (I, II, III, osv.) medan de mer flexibla posterna anges med arabiska 

siffror (1, 2, 3, osv.)31.  

 

Balansräkningen ska innefatta två avdelningar eller två sidor, varav den ena innehåller 

bolagets tillgångar, det vill säga samtliga tillgångskonton, och den andra innehåller bolagets 

skulder och egna kapital, vilka innefattas av alla skuld- och egna kapitalkonton. Summan av 

tillgångarna ska vara densamma som summan av skulderna och det egna kapitalet. Det 

sammanlagda värdet av någondera av sidorna i balansräkningen är bolagets 

balansomslutning.32  

 

Tillgångarna i balansräkningen delas upp i undergrupper. Denna uppdelning sker utifrån 

tillgångsslag vilka exempelvis är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Omsättningstillgångarna delas sedan i sin tur upp i undergrupper i form av bland annat 

varulager och fordringar. Posten varulager kan även den delas in i ytterligare undergrupper 

beroende på vilken typ av lager bolaget har, exempelvis råvaror och förnödenheter, varor 

                                                 
28 Lundén (1997) s. 20-21 
29 http://www.riksdagen.se-c 2008-05-09  
30 Lundén (1997)  s. 24 
31 Lundén (1997) s. 26, 35 
32 Lundén (1997) s. 34 
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under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror samt pågående arbete för annans räkning.33 

Vi kommer att mer detaljerat fördjupa oss i posten varulager längre fram. 

3.1.2 Övergripande huvudprinciper 

Den nya årsredovisningen skall upprättas i enlighet med tre huvudprinciper;  överskådlighet, 

god redovisningssed och rättvisande bild34. Kravet på överskådlighet måste följas av EU:s 

medlemsländer när det gäller upprättande av balans- och resultaträkning samt noter. 

Begreppet överskådlighet finns även nämnt i årsredovisningslagen som en allmän punkt som 

har till syfte att öka tillgängligheten av redovisningen. Även vad gäller begreppet god 

redovisningssed finns en allmän princip i årsredovisningslagen, dock förekommer detta 

begrepp inte i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Begreppet god redovisningssed definieras av 

normgivande organ och genom rekommendationer.35 Redovisningsprincipen rättvisande bild 

kommer att redogöras för längre fram i detta kapitel. 

3.1.3 Värderingsprinciper 

Årsredovisningslagen behandlar olika typer av värderingsprinciper. Smith tar upp fyra 

stycken av dessa principer vilka berör tillgångsvärdering, vilka förklaras nedan: 

 

När ett bolag ska värdera sina tillgångar och skulder ska de alltid använda sig av 

försiktighetsprincipen. Med detta menas att tillgångar ska värderas till det lägsta värdet av två 

möjliga och det högsta värdet vid värdering av skuld. Principen menar också att en skuld ska 

redovisas då den troligt kommer att inträffa medan en vinst ej ska redovisas förrän den är 

realiserad.36 Detta påminner också om realisationsprincipen, vilken bolag också måste ta i 

beaktning vid lagervärdering, den innebär att en vinst eller intäkt ej får redovisas innan den 

verkligen har inträffat, realiserats37, alltså då lagret har sålts38. Enligt ÅRL 2:a kapitel 4 § 

tredje punkten definieras försiktighetsprincipen enligt följande: ”Värderingen av de olika 

posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med iakttagande av rimlig 

försiktighet.”39  

 

                                                 
33 Lundén (1997) s. 38, 52 
34 Lundén (1997) s. 27- 29  
35 Kedner & Svenberg (2000) s 13-15 
36 Smith (2006) s. 133, 86-87 
37 Smith (2006) s. 87 
38 Smith (2006)  s. 109 
39 http://www.riksdagen.se-a 2008-04-18 
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Övriga principer bolag måste ta hänsyn till vid tillgångsvärdering är fortlevnads- och 

matchningsprincipen. Den förstnämnda principen innebär att bolag måste utgå från att de 

kommer att finnas kvar i framtiden.40 Begränsar företaget sin framtid kommer detta att 

påverka tillgångsvärderingen vilken då kommer att värderas till likvidationsvärde, det vill 

säga till det värde bolaget skulle få vid en försäljning41. I ÅRL 2:a kapitel 4 § första punken 

definieras fortlevnadsprincipen enligt följande ”Företaget skall förutsättas fortsätta sin 

verksamhet.”.42 Matchningsprincipen menar att bolagets intäkter och kostnader som tillhör 

samma räkenskapsår ska matchas mot varandra43.   

 

Lundén tar upp ytterligare några principer vilka är viktiga att ta hänsyn till vid upprättandet av 

årsredovisningen. Ett exempel är jämförbarhetsprincipen vilken innebär att bolaget från år till 

år skall använda sig av samma värderingsprinciper, just för att användaren skall kunna 

jämföra. Även kontinuitetsprincipen behandlas vilken definieras som att ingående balans för 

det nya räkenskapsåret skall vara densamma som utgående balans från räkenskapsåret innan. 

Post för post-principen är en annan metod vilken innebär att generalisering av tillgångs- eller 

skuldvärdering inte är möjlig, utan varje post i balansräkningen skall värderas var för sig. Ett 

sista exempel på en grundläggande princip är periodiseringsprincipen. Denna princip innebär 

att intäkter och kostnader skall belasta den period i redovisning då de förbrukats.44 

3.1.4  Normgivande organ i Sverige 

I Sverige finns olika organisationer som ger eller har gett ut normer om hur 

årsredovisningslagen skall tillämpas. FAR (Förening Auktoriserade Revisorer) är ett exempel 

på ett sådant organ. Det bildades 1923 och var länge det mest inflytelserika normgivande 

organet. Idag ger FAR inte ut några nya rekommendationer, men de som fortfarande används 

underhålls av dem.45 FAR slogs 2006 samman med organisationen SRS (svenska 

revisorssamfundet) och heter numera FAR SRS46. Föreningen har fortfarande en betydande 

roll då de årligen ger ut en samlingsvolym vilken innehåller de lagar och normer som inom 

redovisningsområdet är aktuella. FAR SRS var en av de drivande krafterna till skapandet av 

                                                 
40 Smith (2006), s. 77 
41 Gröjer (2002) s. 59  
42 http://www.riksdagen.se-a 2008-04-18 
43 Lundén (1997) s.32 
44 Lundén (1997) s.30-31 
45 Nilsson (2005) s. 67, 76-77 
46 http://www.farsrs.se 2008-05-26 
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Redovisningsrådet. Denna organisation bildades år 198947 och upphörde att existera år 

200748. Redovisningsrådet tog vid sitt införande över FAR SRS:s roll som utgivare av 

rekommendationer. Redovisningsrådet var en stiftelse som hade som syfte att ”främja 

utvecklingen av god redovisningssed framförallt i börsnoterade företag samt att sprida 

information om redovisningsfrågor för sådana företag”.49 Redovisningsrådet ger idag inte 

längre ut några nya rekommendationer utan detta är istället Rådet för Finansiell Rapporterings 

uppgift50. Denna organisations syfte är att: 

• ”anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering 

för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i 

Sverige,  

• internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt 

rapportering i nämnda företag och  

• hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet 

att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell 

rapportering.”51  

Ovan nämnda organisationer är mer anpassade för att reglera större bolag. Organisationen 

som benämns Bokföringsnämnden inriktar sig mer mot mindre och medelstora företags 

bokslut och bokföring. Bokföringsnämndens syfte är att ”främja utvecklingen av god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning”.52 Bokföringsnämndens 

rekommendationer är ej av bindande art utan skall istället tillämpas som allmänna råd, dessa 

råd har ändå ett väldigt starkt inflytande på företagens redovisning53. 

3.1.5 Rättvisande bild 

Rättvisande bild introducerades i Sverige genom EG:s fjärde bolagsdirektiv54 och genom att 

den nya årsredovisningslagen antogs år 199555 blev begreppet rättvisande bild även en del av 

den svenska lagen56. Detta ledde till ett krav att företags balansräkning, resultaträkning och 

                                                 
47 Nilsson (2005) s. 67, 76-77 
48 http://www.bfn.se 2008-05-18 
49 Nilsson (2005) s.69 
50 http://www.bfn.se 2008-05-18 
51 http://www.radetforfinansiellrapportering.se 2008-05-18 
52 Nilsson (2005) s. 72 
53 Nilsson (2005) s. 72-73 
54 Smith (2006) s. 70 
55 http://www.riksdagen.se-b 2008-05-26 
56 Balans s. 37 
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noter skall visa en rättvisande bild av företaget ekonomiska ställning57. Årsredovisningslagens 

definition av begreppet rättvisande bild är att: ”Balansräkningen, resultaträkningen och 

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

resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar” 58.  

 

Om ett bolag i en specifik fråga i sin redovisning hänvisar till begreppet rättvisande bild 

istället för att följa den praxis som vanligtvis tillämpas i den typen av frågor skall de lämna 

upplysningar om avvikelsen i en not. I Årsredovisningslagen beskrivs det enligt följande59: 

”Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 

normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not60. 

 

Det som är väsentligt vid tolkningen och användandet av begreppet rättvisande bild är att 

årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av företaget för användaren. Här kan det 

uppkomma problem då användarna kan ha olika tolkningar av som är en rättvisande bild av 

företaget eller ej. Användarna kan ha olika förväntningar om vilken information företaget 

skall lämna i sin redovisning och på vilket sätt den ska lämnas.61  

 

Tillkomsten av begreppet rättvisande bild behandlas vidare under rubriken EU-lagstiftning.  

3.1.6 EU-lagstiftning 

EG:s bolagsrättsliga direktiv gällande redovisning är det som är grunden för förståelse av 

svensk såväl som övrig europeisk redovisningsrätt. De direktiv som är aktuella när det gäller 

redovisning är det fjärde och det sjunde. I artikel 2 i det fjärde direktivet behandlas 

årsredovisningen och artikel 16 i det sjunde direktivet berör koncernredovisningen. Båda 

dessa artiklar innefattar begreppet rättvisande bild.62 

 

Den kritik som kan riktas mot bolagsdirektiven är att många av direktiven ej har några 

genomarbetade förarbeten. Följden av detta har menats vara att det kan vara svårt att förstå 

varför och hur direktiven tillkommit och vad de grundas på. Anledningen till detta problem 

                                                 
57 Lundén (1997) s. 28 
58 http://www.riksdagen.se-a 2008-05-26 
59 Kylebäck & Brännström (1998) s. 37-38 
60 http://www.riksdagen.se-a 2008-05-11 
61 Edhammar & Thorell (2005) s. 20-21 
62 Thorell (2008) s. 25 
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ligger bland annat i att många av de protokoll som har använts som förarbeten inte är 

offentliggjorda.63 

 

Tillkomsten av begreppet rättvisande bild, eller true and fair view som den engelska 

översättningen lyder, har varit en lång process med flera förslag och förarbeten innehållande 

olika varianter och tolkningar av begreppet. I ett förslag som publicerades år 1974 var 

begreppet rättvisande bild för första gången med i det utförande som används idag.  Det 

förslag som används idag antogs år 1978. Den svenska översättningen av artikel 2 i EG:s 

fjärde bolagsdirektiv lyder enligt följande:64  

 

2.1 ”Årsbokslutet skall bestå av balansräkning, resultaträkning och noter. Dessa 

handlingar bildar en helhet. 

2.2 Årsbokslutet skall upprättas på ett överskådligt sätt och enligt föreskrifterna i 

detta direktiv. 

2.3 Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar, skulder, 

ekonomiska ställning och resultat. 

2.4 När tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte räcker till för att ge 

en rättvisande bild enligt punkt 3, skall ytterligare upplysningar lämnas. 

2.5 Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i detta direktiv är oförenlig med 

den skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från den 

förstnämnda föreskriften så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje 

sådant avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för avsteget och 

om den inverkan som detta kan ha på bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska 

ställning och resultat. Medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan ske och får 

föreskriva de undantagsregler som behövs. 

2.6 Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information lämnas i 

årsboksluten utöver vad som fordras enligt detta direktiv.”65 

 

                                                 
63 Thorell (1993-a) s. 19-21 
64 Thorell (2008) s. 26-27 
65 Thorell (1993-b) s. 64 
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I EG:s sjunde bolagsdirektiv, vilket innehåller regler kring koncernredovisningen, behandlas 

begreppet rättvisande bild på samma sätt som i det fjärde66, varför vi då inte anser det 

väsentligt att ytterligare beskriva det här.  

 

I artikel 2.3, EG:s fjärde bolagsdirektiv, behandlas begreppet rättvisande bild men där nämns 

inget om hur det skall användas praktiskt. I de följande två artiklarna, 2.4 och 2.5, beskrivs 

hur och när begreppet rättvisande bild kan tillämpas. Punkterna 2.4 och 2.5 utgör tillsammans 

den så kallade overridingregeln, fritt översatt åsidosättningsregeln. Det är bara ett fåtal 

länder, däribland Sverige, som inte tillämpat artikel 2.5 i sin nationella lagstiftning.67 Det är 

alltså möjligt för EU:s medlemsländer att själva avgöra när och hur denna åsidosättningsregel 

ska vara tillämpbar. Den tendens som kan urskiljas är att de val medlemsländerna har gjort 

kan kategoriseras i två huvudgrupper utifrån hur de har tolkat regeln. Den ena tolkningen kan 

beskrivas som att om ett bolag följer lag och praxis ger redovisningen en rättvisande bild och 

åsidosättningsregeln används endast då det saknas lagar eller rättspraxis. Exempel på länder 

som tillämpar denna tolkning är Tyskland och Sverige. Den andra tolkningen innebär att 

begreppet rättvisande bild är överordnat lag och praxis och det är i dessa länder som det har 

valts att tillämpa EG:s 3 bolagsdirektiv, artikel 2.5 rörande åsidosättningsregeln. Denna 

tolkning av begreppet rättvisande bild härstammar från den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, vilken exempelvis tillämpas i Storbritannien. 68   

 

Redovisningspraxis har i huvudsak utvecklats utifrån två olika traditioner. Den första av dem 

är den anglosaxiska redovisningstraditionen vilken har sin utgångspunkt i sedvanesätt och har 

i liten grad baserats på nedskrivna lagar. Det som är av intresse inom denna tradition är 

istället att se till hur liknande situationer tidigare har bedömts. De länder som brukar klassas 

som att höra till den anglosaxiska redovisningstraditionen är Storbritannien, Holland, Irland 

och USA. Den andra traditionen brukar benämnas den kontinentala redovisningstraditionen 

och den innebär att redovisningspraxis utvecklats utifrån nedskrivna lagar. Denna tradition 

har sitt ursprung i romersk rätt. De länder som hör till den kontinentala traditionen är samtliga 

länder i Västeuropa förutom Storbritannien, Holland och Irland.69  

                                                 
66 Thorell (2008) s. 25 
67 Thorell (2008) s. 28-29 
68 Kylebäck & Landén (2001) s. 22-23 
69 Smith (2006) s. 67-68 
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3.1.7 Internationella normgivande organ 

IASB (International Accounting Standards Board) är den internationella mest inflytelserika 

organisationen för noterade bolag. Organisationen grundades år 1973 och dess syfte är att ge 

ut redovisningsnormer, vilka tidigare benämndes IAS (International Accounting Standards) 

men idag istället betecknas IFRS (International Financial Reporting Standards).70 

3.2 Nyckeltal 

För att ett bolag ska kunna använda sina årsredovisningar som underlag för analys kan olika 

typer av nyckeltal räknas fram. Det kan vara mer givande för bolaget att göra beräkningar av 

nyckeltalen då det inte säger så mycket att endast se till vinsten eller omsättningen i 

årsredovisningarna från år till år. Värdena från resultat- och balansräkningarna kan istället 

sättas i relation till varandra för att då få en bredare överblick av bolagets ekonomiska 

situation. Viktigt att tänka på när dessa beräkningar görs är att de värden som tas från 

balansräkningen är värden just på balansdagen, alltså ögonblicksbilder, och de värden som tas 

från resultaträkningen är det som hänt under hela räkenskapsåret. Det finns många olika typer 

av nyckeltal, vi kommer i denna uppsats endast att fokusera på de nyckeltal som påverkas av 

variationer i varulagret.71  

3.2.1 Lagrets omsättningshastighet 

Detta nyckeltal visar antal gånger per år som lagret omsätts. Indirekt visar det även hur länge 

kapitalet binds i varulagret.72   

 

 

Utifrån lagrets omsättningshastighet kan den genomsnittliga lagringstiden räknas ut. Detta 

görs genom att räkenskapsårets (vanligtvis kalenderårets) dagar divideras med lagrets 

omsättningshastighet.73 Det värde som erhålls visar hur länge ett företags varor i genomsnitt 

befinner sig i lagret innan de används eller säljs. Den genomsnittliga lagringstiden beräknas 

enligt följande formel:74 

 

                                                 
70 Nilsson (2005) s. 90-91 
71 Carlson (2004) s. 44-46 
72 Carlson (2004) s. 246 
73 Carlson (2004) s. 83-84 
74 Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson & Rohlin (2005) s.364 

 Lagrets omsättningshastighet = Kostnad sålda varor / Lagervärde 

Genomsnittlig lagringstid = Antal dagar per år / Lagrets omsättningshastighet 
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3.2.2 Kassalikviditet 

Kassalikviditeten beräknas genom att samtliga omsättningstillgångarna frånsett varulagret 

sätts i relation till de kortfristiga skulderna. Detta nyckeltal visar ett bolags betalningsförmåga 

på kort sikt. Om kvoten mellan omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna är 100 

% innebär det att det att bolaget kan betala alla sina kortfristiga skulder. Detta innebär att en 

kassalikviditet på över 100 % är att föredra. Kassalikviditeten beräknas enligt följande 

formel:75 

 

 

 

3.2.3 Balanslikviditet 

Balanslikviditeten och kassalikviditeten hör ihop och bör med fördel bedömas ihop. 

Balanslikviditeten beräknas på samma sätt som kassalikviditeten med undantag för att även 

varulagret inkluderas i omsättningstillgångarna. Det ultimata är att värdet på 

balanslikviditeten är så nära värdet på kassalikviditeten som möjligt. Den eventuella skillnad 

som kan uppstå mellan dessa nyckeltal, det vill säga så mycket högre balanslikviditeten är 

jämfört med kassalikviditeten, beror på hur stort varulagret är. Ju större denna skillnad är 

desto mer kapital binds i varulagret. Balanslikviditeten beräknas enligt följande formel:76 

 

 

3.2.4 Soliditet 

Soliditet innebär vilken betalningsförmåga ett bolag har på längre sikt. Soliditeten beräknas 

genom att det justerade egna kapitalet sätts i relation till det totala kapitalet. Detta nyckeltal 

visar hur mycket av det totala kapitalet bolaget har finansierat med hjälp av det egna kapitalet. 

Ju lägre kvoten bli desto mer har bolaget använt främmande kapital för att finansiera det totala 

kapitalet. Detta innebär att bolaget blir mer känsligt vad gäller exempelvis räntekostnader. 

Beroende på vilken typ av verksamhet som är aktuell och vilken affärsrisk och konkurrens 

                                                 
75 Carlson (2004) s. 70, 243 
76 Carlson (2004) s. 70, 243 

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - Varulager) 
          /Kortfristiga skulder 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 
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bolaget är utsatt för varierar tumregeln på vad som är ett bra respektive dåligt värde på 

soliditeten. Generellt brukar 30 % anses vara en undre gräns.77  

 

Soliditeten påverkas ej direkt av variationer i varulagret. Men har ett bolag en relativt låg 

soliditet ställs det ofta högre krav på det interna kassaflödet, det vill säga kassalikviditeten.  

Detta eftersom bolaget blir mer känsligt för bland annat räntehöjningar. Soliditeten beräknas 

enligt följande formel:78 

 

 

 

 

 

3.2.5 Bruttovinst 

Bruttovinst, vilket också benämns täckningsbidrag 1, är ett enkelt men ändå väldigt 

användbart nyckeltal. Detta nyckeltal visar inkomsten efter avdrag gjorts för de rörliga 

kostnaderna. Bruttovinst beräknas enligt följande formel:79 

 

 

 

3.3 Lager 

Lager är det ett bolag har köpt in till sin verksamhet men ännu inte sålt eller helt använt. Det 

värde ett lager har på bokslutsdagen är det värde som lagret får i balansräkningen. 

Lagerposten kan delas in i olika typer av undergrupper, vilka är råvaror och förnödenheter, 

varor under tillverkning (produkter i arbete), färdiga varor och handelsvaror samt pågående 

arbete för annans räkning. 80 På grund av denna uppsats avgränsningar kommer vi endast att 

behandla färdiga varor och handelsvaror. 

                                                 
77 Carlson (2004) s. 72-73, 244 
78 Carlson (2004) s. 72-73, 244 
79 Carlson (2004) s. 55, 239 
80 Lundén (1997) s. 53-56 

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital 

Justerat eget kapital = Redovisat eget kapital 
                   + 72 % av obeskattade reserver 

 Bruttovinst = Försäljning – varukostnaderna 
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3.3.1 Lagervärdering 

Smith beskriver en typ av värderingsprincip anpassad för lagervärdering, vilken utvecklats 

från försiktighetsprincipen. Denna metod att värdera kallas lägsta värdets princip. Lägsta 

värdets princip menar att lagret ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet.81 Anskaffningsvärdet är vad det kostade företaget då de köpte in 

varorna82. I anskaffningskostnaden inkluderas även andra kostnader som uppkommit i 

samband med köpet. Det kan exempelvis vara tull-, frakt- och administrationskostnader83. 

Nettoförsäljningsvärdet är av IAS definierat som ”Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade 

försäljningspriset i den reguljära affärsverksamheten efter avdrag för beräknade kostnader 

avseende färdigställande och för beräknade oundgängliga kostnader för att genomföra 

försäljningen.” 84. Det vill säga det bolaget får in på försäljningen efter att avdrag har gjorts 

för försäljningskostnaderna85. Detta värde kallas också det verkliga värdet, vilket som sagt är 

försäljningsvärde minus försäljningskostnader86.  

 

3.3.2 Inventering 

Ett företag skall vid varje bokslut, vilket vanligtvis är varje år, inventera alla poster i sitt 

varulager, det vill säga tillgångar som är ämnade att i företaget omsättas eller förbrukas. När 

inventeringen genomförs skall ett dokument upprättas vilket skall innehålla värdet på varje 

vara som inventerats. Enligt Lagen (1955:257) om inventering av varulager för 

inkomsttaxering finns det inget krav på att inventeringen skall genomföras i direkt samband 

med bokslutsdagen. Görs dock inte inventeringen vid bokslutsdagen krävs det att 

förändringen av lagret, från inventeringen till bokslutsdagen, kan redovisas på ett tillförlitligt 

vis. Detta innebär att inkurans och svinn skall redovisas så att det går att avläsa korrekta 

värden på bokslutsdagen. Tillämpas denna sistnämnda metod använder företaget sig av 

löpande inventering. Sker inventeringen i anslutning till bokslutsdagen har företaget 

årsinventering.87 

                                                 
81 Smith (2006) s. 133 
82 Smith (2006) s. 48 
83 Lundén (1997) s. 44 
84 http://www.kronofogden.se 2008-04-18 
85 Smith (2006) s. 133  
86 Edhammar, Thorell (2005) s. 44-45 
87 http://www.notisum.se 2008-05-27 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att återge den primärdata vi erhållit genom intervjuer. Vi har valt 

att sammanfatta och strukturera intervjuerna efter ämnen vilka även är rubrikerna i detta 

kapitel. Urvalet av informanternas svar har gjorts utifrån syftet och frågeställningen i denna 

uppsats. 

4.1 Informant 1 – intern revisor 

Vår informant, vilken vi vidare i analysen kommer att benämna intern revisor, arbetar som 

intern revisor inom en dagligvaruhandel i Sverige. Dennes främsta arbetsuppgifter berör 

butikrevision, ansvaret innefattar bland annat lagerinventering. Detta innebär att informanten 

har det övergripande ansvaret vid butiksinventering och ansvarar även för analyser av 

inventeringsvärdena efteråt. Tidigare har informanten arbetat som lagercontroller inom 

samma dagligvaruhandel. Informantens erfarenhet inom dagligvaruhandel går tillbaka sex år. 

Informanten anser inte sin erfarenhet vara så lång men poängterar att denne även har 

erfarenhet i form av annat butiksarbete. Den interna revisorn upplyser om sin bristande 

erfarenhet inom redovisningsområdet. 

4.1.1 Lager & inventering  

Informanten poängterar att enligt lag så måste inventering göras minst en gång om året. 

Inventering, i de dagligvarubutikerna informanten arbetar, görs tre till åtta gånger per år. 

Självklart så varierar antalet inventeringstillfällen från butik till butik. Det beror enligt den 

interna revisorn på om butiken har ett högt svinn eller har presterat bra. Genomsnittet 

bedömer informanten vara fem gånger per år. 

 

Informanten delger att dennes arbetsplats räkenskapsår är kalenderår, vilket innebär att 

årsinventeringen (den vars värden används i bokslutet) i varje butik sker någon gång mellan 1 

september och 31 januari.  Informanten menar att det är praktiskt omöjligt att ha alla 

butikernas årsinventering precis vid bokslutsdagen. Tiden för inventering kan anpassas så att 

de inte sammanfaller med högtider, såsom påsk och jul, då butikerna oftast har en högre 

lagerhållning än vanligt. Informanten menar att inventeringar är ett bra verktyg för att få en 

förståelse om vad som finns i lagret och bedöma inkuransen, alltså de varor som ej går att 

sälja på grund av att de exempelvis har blivit för gamla. Inventeringsarbetet genomförs av 

oberoende personal vilka inte är anställda i butikerna. Den interna revisorn poängterar dock 
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att anledningen till att oberoende personal används ej beror på att de misstror personalen utan 

på att den ordinarie bemanningen ej räcker till vid inventeringarna. Inventeringarna 

genomförs med två ansvariga från dagligvaruhandel närvarande. Dagligvaruhandlarna vet i 

förväg om när inventeringar ska genomföras, detta får de reda på cirka en månad i förväg. 

Anledningen till det är att butikerna skall vara förberedda och ha ordning på hyllorna för att 

underlätta räkningen av varorna. 

4.1.2 Rättvisande bild 

Då informanten ej arbetar med redovisning anser inte denne sig ha en klar bild över hur 

begreppet rättvisande bild skall tolkas. För denne innebär rättvisande bild att redovisningen 

ska avspegla verkligheten. Informanten menar även att redovisningen skall ge en bild av 

verksamheten under hela året och inte enbart en dag, vilken denne menar medför en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 

4.1.3 Lagret hålls nere inför inventering  

Informanten hoppas att ingen av personalen på dagligvaruhandeln avsiktligt håller nere lagret 

inför inventeringarna. Denne poängterar dock att det är viktigt att istället konstant hålla ett 

lågt lager. Inom denna dagligvaruhandel arbetar de efter Just in Time systemet, det vill säga 

att leveransen av nya varor sker precis vid den tidpunkt då de gamla sålts ut88. Anledningen 

som informanten ger till detta är att ett lager kostar pengar och tar plats. Inom den interna 

revisorns dagligvaruhandel finns det butikschefer, vilka inte äger butikerna, vilket får som 

följd att de får sin lön oavsett resultatet. Det kan dock finnas bonus och liknande som kan 

påverkas. För en enskild handlare ser situationen annorlunda ut, där är det dennes pengar som 

betalar lagerhållningen. Kunderna ska inte genom tomma hyllor märka av att det är nära till 

inventering. Beställningsrutinerna justeras ej på grund av att det snart är inventering.  

4.1.4 Påverkan på nyckeltal 

Informationen som inventeringen ger används ej av butikerna för att beräkna nyckeltal, 

bortsett från täckningsbidraget vilket anses viktigt. Inventeringen ger även information om det 

svinn som förekommit. 

 

Informanten menar att nyckeltalens påverkan inte har någon direkt betydelse för butikschefen 

eller personalen bortsett från täckningsbidraget. Detta mått används i butikerna för att mäta 

                                                 
88 http://www.12manage.com 2008-05-27 
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hur det går för dem. Den interna revisorn anser att det både finns för- och nackdelar med att 

butikscheferna ej behöver sätta sig in i räkenskaperna och nyckeltalen. Fördelen med det är att 

det sparar tid och resurser för butikschefen, samtidigt som nackdelen är att de kanske inte får 

en klar bild över hur allting hänger ihop. 

 

Den interna revisorn tror att det nyckeltal som påverkas till det bättre om lagret hålls nere är 

lagrets omsättningshastighet. Detta nyckeltal är dock inget som informanten tror att 

butikschefen använder sig av utan det är ett nyckeltal som istället används på högre nivå, till 

exempel av analytiker. Informanten tror att om det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere 

är anledningen till detta ej att förbättra nyckeltal. Desto mer lagrets hålls nere ju mindre 

rättvisande bild anser informanten att redovisningen ger.  

 

4.2 Informant 2 – redovisningsansvarig 

Informanten, vilken vi nedan kommer att benämna redovisningsansvarig, arbetar med 

redovisning i en dagligvaruhandel i Sverige. Denne betjänar samtliga butiker och arbetar 

inom en central ekonomifunktion. Informanten har sedan 80-talet arbetat inom 

redovisningsenheter på olika dagligvaruhandlar. 

4.2.1 Lager & inventering 

Den redovisningsansvarige menar att löpande inventering är det vanligaste idag, då butiker 

gick ifrån årsinventering för ungefär tjugo år sedan. Detta beror på att de flesta butiker säljer 

mycket runt nyår och måste därmed fokusera på försäljningen och ej på en eventuell 

inventering den sista i tolfte menar informanten. Inventering på informantens 

dagligvaruhandel sker av ett inventeringsteam, vilket medför att risken för fusk blir försumbar 

och inventeringen genomförs på ett mer professionellt sätt.  

4.2.2 Rättvisande bild 

Den redovisningsansvarige anser att begreppet rättvisande bild är dennes ledstjärna. Detta har 

drivits väldigt hårt i butikerna de senaste åren. Informanten anser att ett sätt att uppnå en 

rättvisande bild är att löpande skriva av de inkuranta varorna. När inventeringsteamet kommer 

till butiken ska det ej finnas några inkuranta varor i hyllorna. Den redovisningsansvarige 

menar att har butikerna en daglig rutin att alltid ha fräscha varor och att de inkuranta kasseras 

uppnår butikens redovisning en rättvisande bild.  
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4.2.3 Lagret hålls nere inför inventering 

Informanten poängterar att, inom den dagligvaruhandel denne arbetar, förekommer det ej ur 

dennes mening att lagret hålls nere. Detta bland annat eftersom inventeringarna utförs av ett 

inventeringsteam vilka inte lägger vikt vid antalet varor att inventera. Informanten menar att 

ifall företag inventerar med sin egen personal ökar incitamentet för att lagret hålls nere, men 

tror ej att det görs på grund av bekvämlighetsskäl. Inom den redovisningsansvariga 

dagligvaruhandel har det införts hårda direktiv gällande att det ej tillåts att lagret hålls nere 

inför inventering, på grund av att kunderna inte ska drabbas i form av att det är tomt på 

hyllorna.  

4.2.4 Påverkan på nyckeltal 

Informanten tror ej att det förekommer att lagret hålls nere, trots att vi underrättat denne om 

våran förundersökning. Denne poängterar att ifall det skulle förkomma tror denne att det rättar 

till sig och att det ur nyckeltalsynpunkt är försumbart. Den redovisningsansvarige medger 

dock att analytiker av nyckeltalen kan få en återkommande skev bild av företaget och att 

lagrets omsättningshastighet kan påverkas men dock så lite att det är oväsentligt.  

 

4.3. Informant 3 – revisor 1 

Vår informant i denna intervju kommer vi att benämna revisor 1. Denne har jobbat som 

revisor i över åtta år är godkänd revisor. I dennes arbetsuppgifter ingår att hantera egna 

kunder men även att hjälpa till på vissa större bolag. Informantens arbetsuppgifter består 

främst i revision men även lite konsultation, deklaration och upprättande av årsredovisning 

och koncernredovisning. Revisor 1 beskriver sin roll som granskande. 

 

Revisor 1 har erfarenhet av redovisning och revision inom dagligvaruhandel i form av att de 

har kunder inom olika typer av dagligvaruhandlar. Informanten poängterar dock att hans 

främsta erfarenhet är revision av dessa typer av företag.  

 

4.3.1 Lager & inventering 

Revisor 1 anser att årsinventeringar är det vanligast förekommande sättet att inventera inom 

dagligvaruhandeln.  Denne anser att sättet att inventera på beror mycket på vilket lagersystem 

en butik använder. Informanten beskriver att företag är ålagda att inventera en gång om året 
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och är lagret av betydande post i balansräkningen ska revisorn vara med under den 

inventering vilken ligger till grund för bokslutet.  Informanten upplyser om att den 

inventering vilken bokslutet grundas på ej behöver göras i direkt samband med 

bokslutsdagen. Revisor 1 tror dock att detta är mindre vanligt inom dagligvaruhandel 

beroende på att de inte har så bra lagersystem att det skulle fungera, utan detta är mer 

tillämpbart inom tillverkande industrier.  

4.3.2 Rättvisande bild 

Revisor 1 anser att rättvisande bild är ett av det viktigaste och väsentligaste begreppet inom 

redovisning. Denne tycker att detta är speciellt viktigt vid lagervärdering då lagerposten i 

balansräkningen ofta är väldigt stor. Enligt informanten betyder begreppet rättvisande bild att 

den rapport företaget lämnar ifrån sig ska avspegla verkligheten. Som exempel ger revisor 1 

att en del värderingsmallar bör avstås ifrån ifall det ger en bättre bild av verkligheten om 

företaget istället följer rättvisande bild. Om företaget avviker från värderingsmallarna är det 

dock viktigt att detta lämnas uppgifter om i noterna. Revisor 1 menar att begreppet rättvisande 

bild kan liknas vid ett gummiband, då det är tänkt att fungera flexibelt där lagar och praxis ej 

är anpassningsbara.  

 

4.3.3 Lagret hålls nere inför inventering 

Informanten tror inte att det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere före inventering, men 

det är dock ingen fråga revisor 1 ägnar mycket tid för. Dennes känsla är att verksamheten 

löper på som vanligt under inventering, och främst i de större butikerna då de ej har råd att 

inte ha varor som kunderna efterfrågar. Informanten tror att de större aktörerna på marknaden 

ej håller nere lagret medvetet på grund av lathet eller för att slippa personalkostnader. Efter att 

vi upplyst revisor 1 om resultatet i förundersökningen påpekar denne att det är hans känsla att 

det inte förekommer men kan se att det är möjligt i mindre butiker. Informanten menar att 

större kedjor har automatiska beställningar och i de butikerna kan det därför ej förekomma att 

lagret hålls nere inför inventering. I de mindre butikerna som ej är bundna till 

beställningssystem kan de själva styra beställningar och därmed leveranstidpunkt till att 

infalla efter inventeringstillfället. 

 

Om lagret hålls nere inför inventering menar revisor 1 att den rätta genomsnittliga bilden av 

lagervärdet inte visas. Att säga att bilden av lagervärdet inte skulle bli rättvisande anser dock 
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revisor 1 är att hårddra det. Detta då samtliga verkliga siffror innefattas i redovisningen och 

värderingen sker på ett korrekt sätt. Relationstalen kan dock påverkas och ge en missvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning. 

4.3.4 Påverkan på nyckeltal 

Revisor 1 poängterar att om lagret avsiktligt hålls nere kan vissa nyckeltal bli missvisande. Ett 

nyckeltal som påverkas är bland annat soliditeten, detta då tillgångssidan ej blir lika stor. 

Även omsättningshastigheten påverkas, då det ser ut som om företaget omsätter sitt lager fler 

gånger än vad de egentligen gör. Detta leder i sin tur till att företaget ser ut att vara mer 

effektivt än vad som egentligen är sant och att det ser ut som om att de verkligen arbetar med 

sin lagerhantering, upplyser revisor 1 om. Denna poängterar även att användaren av nyckeltal 

i allmänhet bör vara försiktig. Detta då nyckeltal är ögonblicksbilder då värdena är tagna från 

balansdagen och ej speglar året som gått. För att nyckeltal ska vara användbara anser revisor 1 

att användaren bör ha god kunskap och förståelse för vad det är som har räknats på.  

 

Informanten tror att butiker i stor utsträckning använder sig av bruttovinsten. Denne menar att 

bruttovinsten kan användas för att kontrollera lagret löpande under året istället för att 

inventera flera gånger. Revisor 1 ger exemplet att om en butik har en genomsnittlig 

bruttovinst på 50 % och har sålt 100 stycken varor bör de ha sålt varor för 50 kronor. De 

inköp som gjorts under den perioden uppgick till 70 kronor vilket ger en lagerförändring på 

20 kronor. 

 

Enligt revisor 1 är exempel på intressenter som kan påverkas av missvisande nyckeltal bland 

annat analytiker, banker och investerare. De förstnämnda påverkas då risken för felbedömning 

ökar väsentligt, och de kan få en mer positiva bild av företaget än vad som är verklighet. 

Banker är intresserade av nyckeltalen då de ska bedöma kreditvärdigheten. Revisor 1 tror 

dock att bankerna är så pass professionella att de inte enbart förlitar sig på nyckeltalen. Även 

investerare kan påverkas av felaktiga nyckeltal om de jämför två liknande bolag med 

varandra, varav ett av dem håller nere sitt lager inför inventering. 

 

Informanten anser att om det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere bör detta notifieras 

genom en upplysning i noterna. Denna upplysning skall innehålla information gällande 

företagets lagerbokföringssystem och möjligtvis värdet på det genomsnittliga lagret menar 

revisor 1.  Upplysningen kan leda till att bland annat intressenter får en bättre information om 
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bolaget och kan utifrån den skapa sig en egen bild av den ekonomiska ställningen. 

Informanten tror ej att någon utökad upplysningsplikt för mindre bolag kommer att införas 

eftersom redovisningsprinciper för mindre bolag går mot att bli enklare och enklare. För 

större bolag anser informanten dock att det blir tuffare och tuffare redovisningsregler och 

därför kan den ovan nämnda upplysningen vara ett förslag.  

 

Att göra genomsnittliga beräkningar av lagervärdet anser informanten vara en väldigt stor 

kostnad för butiker som inte har ett elektroniskt lagersystem, det är ej lönsamt. Denne ger 

istället förslag på att använda medelvärdet av lagrets utgående och ingående balans under 

samma räkenskapsår. Informanten poängterar dock att ifall butikerna håller nere sitt lager vid 

varje årsinventering blir både den ingående och utgående balansen av lagret för låg. 

4.4 Informant 4 – revisor 2 

Denna intervju genomfördes med en informant som vi kommer att benämna revisor 2. Denne 

har över 30 års erfarenhet inom området och dennes arbete består av redovisning, revision och 

konsultation. Dessa tre områden fördelas ungefär jämnt över arbetstiden. Revisor 2 anser att 

det är konsultationen som är den roligaste delen. Denne ser det dock som väldigt viktigt att 

inte försätta sig i någon jävsituation.   

4.4.1 Lager & inventering  

Revisor 2 beskriver att när varulagret har en betydande roll i balansräkningen är det än 

viktigare att vara noggrann och ha kontroll över sitt lager. Denne menar att varulagret inom 

detaljvaruhandeln oftast definieras som en betydande post i balansräkningen. Om en klient 

använder sig av årsinventeringar beskriver informanten att denne, eller någon kollega, är 

närvarande och bildar sig en uppfattning och har kontroll över inventeringen och gör 

stickprovsberäkningar på vissa varor. Vid rullande, eller löpande, inventeringar kan denne 

besöka företagen vid andra tidpunkter och göra stickprovskontrollerna då.  

 

Informantens uppfattning är att deras klienter som är verksamma inom dagligvaruhandeln har 

datoriserade system för lagerbokföring och beställningsrutiner. Dessa butiker har automatiska 

beställningar som genomförs när en viss mängd av en viss vara finns kvar, denna tidpunkt 

kallas beställningspunkt. Dessa system måste dock justeras för svinn och inkurans vilket görs 

genom att butiker inventerar och stämmer av systemets värden mot de inventerade värdena. 

Revisor 2 menar att inventering är bland det viktigaste en butik gör gällande sitt lager. Det är 
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inventeringen som gör att butiken får kontroll över sitt lager och får svart på vitt hur det ser 

ut.  

4.4.2 Rättvisande bild 

Revisor 2 menar att begreppet rättvisande bild kan uppfattas som ganska luddigt. Denne 

menar att innebörden av begreppet inte har getts någon klar definition. Det är tillåtet att 

avvika från lagar och regler om hänvisning till begreppet rättvisande bild lämnas, dock måste 

detta upplysas om i noterna.  

 

Informanten menar att när ett företag upprättar en årsredovisning har de en klar bild över hur 

företaget ser ut och hur det ligger till ekonomiskt. Revisor 2 poängterar att det är  viktigt att 

tänka på till vem årsredovisningen är för, vem är läsaren. Den som upprättar redovisningen 

har mycket mer information än den som enbart läser årsredovisningen. Revisor 2 menar att 

det är för läsaren årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Därför är det viktigt att vara 

noggrann och tänka efter för att göra årsredovisningen så tydlig och förståelig som möjligt.  

4.4.3 Lagret hålls nere inför inventering 

Revisor 2 har inte känslan av att det skulle förekomma att lagret avsiktligt hålls nere inför 

inventering, i alla fall inte inom dagligvaruhandeln. Denne menar att företag istället, hela året, 

strävar efter att ha ett så litet lager som möjligt, varorna ska snurra hela tiden. Informanten 

menar att det kostar för mycket pengar att ha ett stort lager. Det är inte enbart den finansiella 

räntan som kostar utan även lagerutrymmet. Butikerna ska inte se tomma ut men lagret ska 

vara slimmat och inte större än nödvändigt. De större butikerna, anser informanten, inte 

funderar på att hålla nere lagret utan de är professionella och noga med att de ska inventera 

rätt.  

 

Informanterna har ett exempel från ett företag i konfektionsbranschen som vid något tillfälle 

fick leverans av varor precis i samband med bokslutet. Dessa varor ställdes undan och togs 

inte med i redovisningen det aktuella året, även fakturorna för dessa varor sköts till nästa 

räkenskapsår. Revisor 2 beskriver att de alternativt hade kunnat ta med både varorna och 

fakturorna det aktuella året utan att öppna lådorna genom att enbart läsa av leveransbeskedet.  
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4.4.4 Påverkan på nyckeltal 

Revisor 2 menar att bruttovinsten är ett nyckeltal som används mycket inom 

dagligvaruhandeln. Skulle bruttovinsten ändras så förstår denne att något är fel. Detta kan då 

bero på att butiken har glömt att inventera någon vara eller räknat dubbelt, men det upptäcks i 

så fall direkt. Ansvaret att kontrollera så att det har gått rätt till ligger på revisorn.  

 

Om en dagligvaruhandel avsiktligt håller nere sitt lager inför inventering så får de antingen 

bättre likvida medel eller mindre leverantörsskulder. Informantens uppfattning är att det inte 

förekommer att dagligvaruhandlar håller nere lagret av den anledningen utan ser det snarare 

som att de tävlar om att få en så bra bruttovinst som möjligt.  

 

Informanten menar att om det skulle förekomma att butiker håller nere lagret och det påverkar 

nyckeltalen är detta ändå bara en marginell påverkan. I en butik som har en hög omsättning 

påverkas till exempel bruttovinsten väldigt lite av en förändring i varulagret.  

 

4.5 Informant 5 – revisor 3 

Informanten i denna intervju kommer vi att benämna revisor 3. Denne är godkänd revisor och 

arbetar med ett 50-tal kunder i olika omfattning. Revisor 3 är även kontorschef vilket innebär 

att denne även har personalansvar, resultatansvar, marknadsansvar och ska allmänt se till att 

arbetet fungerar och att kontoret är lönsamt. Revisor 3 har erfarenhet av dagligvaruhandeln i 

form av att denne har klienter som har denna typ av verksamhet eller verksamheter som har 

liknande lagerhållning som dagligvaruhandeln.  

4.5.1 Lager & inventering  

Revisor 3 delger att det är upp till ägaren att bestämma hur många gånger per år inventeringar 

ska göras, så länge de minst görs en inventering till varje bokslut. Denne tror dock inte att det 

är många butiker som väljer att inventera mer än en gång per år. Informanten menar att 

butikerna kostnadsför sina fakturor löpande under året och lagrets tillgångskonto ligger still. 

Det värde som inventeringen resulterar i jämförs sedan med det bokförda värdet och det görs 

då en justering, en lagerförändring. Informanten anser att de som använder löpande 

inventering och lagerbokföringssystem är större butiker eller kedjor. Det fungerar så att 

butikerna endast läser av sina lagerbokföringssystem på bokslutsdagen. För att dessa system 

ska fungera krävs de att butikerna är väldigt noggranna och löpande bokför all försäljning i 
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resultaträkningen under posten kostnad såld vara, och även när det kommer en leverans skall 

fakturan läggas in som lager. Sköts systemet korrekt kommer det att beställas varor när det 

håller på att ta slut i butikerna. Revisor 3 tror också att de butiker som har en löpande 

verksamhet där varor har en jämn försäljningsstruktur också oftast har ett större lager.  

 

För att ett lagerbokföringssystem ska fungera krävs att det görs stickprovskontroller så att 

butiken kontrollerar att systemen stämmer och gör då justeringar för eventuellt svinn. 

Informanten menar att desto mindre och mer fristående en butik är ju vanligare är det att de 

använder sig av årsinventeringar.  

4.5.2 Rättvisande bild  

Informanten anser att begreppet rättvisande bild är extremt viktigt. Det styr över alla 

rekommendationer och det genomsyrar hela redovisningen. Rättvisande bild är överordnat 

god redovisningssed, men revisor 3 menar att det är sällan som dessa båda begrepp inte 

harmoniserar med varandra. Denne delger att god redovisningssed är hur en samling duktiga, 

kvalificerade personer inom yrket tycker att redovisningen skall ske. Det är främst jurister, 

advokater, revisorer och professorer som har tankar kring hur dessa olika frågor ska hanteras.  

 

Det kan förekomma specialfall där redovisningen upprättats i enlighet med god 

redovisningssed och enligt lag och rekommendationer men inte ger en rättvisande bild av 

bolagets ekonomiska ställning. Vid dessa specialfall får det göras avsteg från god 

redovisningssed om det tydligt skrivs varför det görs, och istället följa begreppet rättvisande 

bild. Revisor 3 anser dock att dessa specialfall endast berör ett ytterst fåtal företag.  

 

Revisor 3 menar att värderingen om vad som är en rättvisande bild eller ej påverkas av om 

bolaget är stort eller litet. Denne delger att de mindre bolagen följer bokföringsnämndens 

rekommendationer. Tidigare utgav även redovisningsrådet rekommendationer för de större 

bolagen. Det finns även internationella rekommendationerna vilka ges ut av IFRS 

(International Financial Reporting Standards) vilka är anpassade för de större bolagen.  

4.5.3 Lagret hålls nere inför inventering 

Revisor 3 anser inte att det är något fel i att hålla lagret nere inför bokslutet. Denne menar att 

det kan vara av rent praktiska skäl som lagret hålls nere och det har redovisningsmässigt 

ingen påverkan på företaget. Informanten menar att det för en revisor är trivsamt med ett så 
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litet lager som möjligt eftersom det är de som ska värdera tillgångarna. Desto större 

tillgångsmassan är ju svårare är det att göra en bedömning, så om det finns möjlighet är det 

därför ur redovisningssynpunkt helt perfekt att hålla nere lagret. Informanten anser att det inte 

finns något företag som vill ha ett lager som är större än nödvändigt eftersom det kostar 

pengar att ha lager. Det är heller inte att föredra att ha varor i lager under en längre tid 

eftersom butiken då riskerar att de inte går att sälja dem. Informanten menar att det är därför 

som många företag idag jobbar med Just in Time-lagerhållning. Butikerna försöker ha sina 

varor i lager så kort tid som möjligt för att hålla nere kapitalbindningen.  

4.5.4 Påverkan på nyckeltal 

Revisor 3 anser att nyckeltalen kan påverkas om en butik avsiktligt håller nere sitt lager inför 

inventering. Det genomsnittliga lagret kan påverkas då detta kan beräknas med hjälp av 

endast IB (ingående balans) och UB (utgående balans) och inte tar hänsyn till eventuella 

toppar som kan ha förekommit i lagret under resterande delen av räkenskapsåret. Informanten 

menar dock att den toppen i så fall belastat kostnadssidan i resultaträkningen och därför spelar 

det egentligen ingen roll.  

 

Informanten beskriver vidare om hur lagrets omsättningshastighet kan påverkas av att lagret 

hålls nere. Redovisar ett företag ett lågt lagervärde innebär det att det ser ut som företaget 

omsätter sitt lager fler gånger per år en vad som egentligen är fallet. Revisor 3 menar dock att 

detta är av mindre betydelse då användarna av nyckeltal oftast känner till sin bransch och vet 

att exempelvis lagret kan se olika ut vid olika tider under räkenskapsåret. Informanten anser 

att det är av stor vikt att veta till vem årsredovisningen upprättas. Denne poängterar att det 

inte är för gemene man som den framställs utan att det krävs en relativt god förkunskap för att 

kunna tillgodoräkna sig upplysningarna på ett lämpligt sätt.  

 

Det kan vara många intressenter som påverkas av att årsredovisningen ej ger en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning. Dessa kan exempelvis vara aktieägare, anställda, 

leverantörer, kunder och banker.  

4.6 Informant 6 – revisor 4 

Informanten i denna intervjun benämns Revisor 4.  Denne är auktoriserad revisor vars 

huvudsakliga arbetsuppgifter är revision vilket även medför viss konsultation. Revision är 

ganska brett poängterar informanten då det inkluderar bland annat skatt, juridik och 
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ägarfrågor. Dagligvaruhandel tillhör inte revisor 4:s största del av arbetet men ungefär en 

fjärdedel av informantens klienter har samma sorts av lagerhållning som en dagligvaruhandel. 

Cirka 10 % av informantens klienter är dagligvaruhandlar. Informanten har även arbetat inom 

dagligvaruhandel innan revisorsyrket.  

 

4.6.1 Lager & inventering 

Enligt revisor 4 kan denne inte svara på huruvida löpande eller årsvis inventeringar är 

vanligast inom dagligvaruhandel. Detta då denne anser att det beror på storleken på företaget. 

Mindre butiker tendera att inte ha någon lagerbokföring utan ha årsvis inventeringar, vilket 

informanten anser kan fungera bra i en mindre butik. Nackdelen med att enbart inventera 

lagret en gång om året är att det är för sent att åtgärda eventuella fel som kan ha förekommit. 

Ju större butikerna är desto tätare tenderar det att vara mellan inventeringstillfällena. De stora 

bolagen brukar ofta ha lagerbokföring och har därmed uppsikt över lagersaldot löpande. De 

stora bolagen behöver därmed ej inventera hela lagret utan de inventerar delar av det, de gör 

stickprover, och läser av i systemet om det stämmer. Informanten poängterar dock att denne ej 

tror att lagerbokföring är möjlig i de stora kedjorna så som Maxi och Coop. På grund av det 

höga svinnet i dagligvaruhandeln kan inte butikerna använda lagerbokföring vid sina 

beställningsrutiner eftersom de då kommer att beställa hem fel då de ej räknat med svinnet. 

Detta medför i sin tur att inventeringen blir väldigt viktig.  

 

4.6.2 Rättvisande bild 

Begreppet rättvisande bild är överordnat samtliga principer och är ett begrepp informanten 

arbetar efter dagligen. Revisor 4 anser dock att det är främst vid särpräglande situationer, då 

det ej finns några redovisningsprinciper eller praxis som styr tillvägagångssättet, som 

rättvisande bild är lämpligt att använda. Informanten anser även att det finns flera olika 

tolkningar om vad som ger en rättvisande bild och det kan vara svårt att fastställa vilken åsikt 

som är mest rättvisande. 

 

4.6.3 Lagret hålls nere inför inventering 

Revisor 4 anser att det inom vissa branscher är väldigt vanligt att det förekommer att lagret 

hålls nere inför inventering om det är en stor oangelägenhet att räkna dem. Ifall de håller nere 
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sitt lager beror det på att minska arbetsbördan och bekvämlighet tror informanten då de oftast 

ej är så insatta i redovisningsfrågor. Denne tror inte att de små företagen tänker på de 

konsekvenser gällande siffrorna och nyckeltalen som kan uppstå. Revisor 4 menar även att 

agerandet vid inventeringen beror på såväl storlek som bransch. För de företag vars 

inventering är den sista i tolfte kan det vara svårt att hålla nere lagret, då de flesta har stora 

beställningar till julen, men har de möjligheten utnyttjar de nog den tror revisor 4. Denne 

anser även att de stora butikerna, såsom Maxi, ej kan minska ner sitt lager speciellt mycket 

under inventering då de kan missa mycket försäljning om de håller nere lagret.  

 

Trots att det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere anser informanten att företagets 

redovisning på ett sätt ger en rättvisande bild av dess tillgångar. Detta då det visar den 

verkliga ställningen just på balansdagen, dock medger informanten att det ställs krav på att 

läsaren vet att samtliga poster i balansräkningen är ögonblicksbilder. Revisor 4 anser dock att 

ifall det skulle förekomma stora fluktuationer i lagret under året, vilka ej hör till vanligheten, 

bör företag upplysa om detta i redovisningen för att en rättvisande bild ska uppnås. 

Informanten menar också att det är positivt att ha ett lågt lager då det ger en bra bild av 

företaget. 

 

Informanten anser ej att ett genomsnittslager skulle fungera i en dagligvaruhandel. Denne 

menar dock att det skulle ha kunnat ge intressant information till analytiker genom att 

genomsnittslagret beräknas, men att den är en alldeles för svår siffra att beräkna. För att 

komma från problemet att redovisningen ej ger en rättvisande bild av företaget när lagret hålls 

nere inför inventering tror istället informanten att upplysningsplikten bör utvecklas.   

 

4.6.4 Påverkan på nyckeltal 

Revisor 4 anser att företagens nyckeltal påverkas om lagrets avsiktligt hålls nere inför 

inventering. Samtidigt betonar informanten att nyckeltal är ögonblicksbilder och visar på ett 

sätt inte verkligheten. Informanten tror att bland annat analytiker och banker, vilka använder 

sig av nyckeltal, är medvetna om detta och hanterar dem därefter. Lagrets 

omsättningshastighet är ett nyckeltal som påverkas om lagret hålls nere menar informanten. 

Revisor 4 påstår dock att denne ej tror att butiker, speciellt dem som ägs av privatpersoner, 

tänker så mycket på lagrets omsättningshastighet. Ett börsbolag däremot tänker mer på det då 

det kan höja marknadsvärdet av deras aktier om nyckeltalen är bra. 
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Informanten anser att om ett litet enmansföretag håller nere sitt lager blir det inte någon stor 

påverkan för intressenternas bedömningar. Skulle dock ett börsbolag göra det skulle det 

finnas många analytiker som kanske gör felbedömningar av företaget vilket kan få 

konsekvenser. Revisor 4 menar därmed att beroende på bolagets storlek är påverkan olika 

stor.  



A nalys 

  45(60) 

5 Analys 

Vi kommer i detta kapitel att sammanbinda referensram och empiri och utifrån dem 

analysera, resonera och göra tolkningar inom ramen för syftet och forskningsfrågan. Vi har 

valt att dela in analysen efter samma underrubriker som empirin, detta för att ge en enhetlig 

bild och en bättre överskådlighet. 

5.1 Informanterna 

Eftersom våra informanter har olika bakgrunder, erfarenheter, arbetsuppgifter och 

befattningar anser vi att en bedömning av huruvida intervjuerna är jämförbara med varandra 

försvåras. Vi anser det därför viktigt att på något sätt värdera och analysera varför och till 

vilken bakgrund informanterna svarar olika. Vid analysering av informanternas svar kommer 

vi därför ha i åtanke vem av dem det är som har sagt vad och vad deras bakgrund och 

erfarenhet har haft för betydelse. Vi ser dock en fördel med att informanterna har olika 

erfarenheter eftersom det ger mer tyngd och djup i vår uppsats. 

5.2 Lager & inventering 

Den interna revisorn och den redovisningsansvarige beskriver de rutiner som finns inom de 

dagligvaruhandlar de jobbar. Dessa rutiner skiljer sig i vissa hänseenden från varandra. Detta 

kan bero på storleksskillnaden på de två dagligvaruhandlarna. Dock anser vi att vi kan 

analysera dessa båda intervjuer tillsammans även om informanternas bakgrunder ser olika ut. 

Vi ser det istället som en fördel då vi tror att det kan ge olika typer av information. De likheter 

som förekommer inom den interna revisorns dagligvaruhandel och den 

redovisningsansvariges är att inventeringarna genomförs av ett oberoende inventeringsteam. 

Båda informanterna anser att detta stärker inventeringens trovärdighet. Även vi anser att detta 

är ett bra sätt att få ett professionellt inventeringsarbete men även för att det skall utföras på 

ett standardiserat sätt. Den interna revisorn delger att det inom dennes dagligvaruhandel sker 

inventeringar inom en viss tidsperiod före bokslutsdagen vilket innebär att 

inventeringstidpunkten kan styras till ett tillfälle då butiken har ett mindre lager. Detta innebär 

att inventeringar inte behöver göras vid exempelvis högtider då det oftast finns fler varor i 

lager. Vi anser att detta är ett sätt att avsiktligt hålla nere sitt lager, då inventeringsvärdet inte 

blir det lagervärde som butiken vanligtvis har eftersom inventeringen då kan genomföras 

under perioder av mindre ”köptryck” i butikerna.  
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Enligt Lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxering ska företagen 

inventera sitt varulager före bokslutet. Inventering kan göras årsvis eller löpande. Den 

redovisningsansvarige beskriver att dagligvaruhandeln gick ifrån årsinventeringar för tjugo år 

sedan. Vår förundersökning visade dock att det förekommer årsinventeringar. Detta anser vi 

kan tyda på att den redovisningsansvariga inte har en klar bild över hur inventeringarna 

fungerar praktiskt i butikerna eller att denne endast beskriver arbetet fungerar inom dennes 

dagligvaruhandel. Även resterande informanter hade delade meningar om vilket som är den 

vanligaste inventeringsrutinen.  Enligt bland annat revisor 4 beror valet av inventeringsrutiner 

på storleken på företaget. Det anser även vi är en påverkande faktor. Lagen, som ovan nämns, 

tar även upp regler angående den löpande inventeringen och att om denna metod används 

skall svinn och inkurans på ett tillförlitligt sätt redovisas från inventering till bokslutsdag. 

Enligt revisor 4 kan det vara svårt för en större dagligvaruhandel att ha lagerbokföring och 

löpande inventering. Även vi anser att det kan vara svårt för en större butik på grund av det är 

svårt att ha fungerande rutiner för att redovisa svinn och inkurans för tiden mellan inventering 

och bokslut.  

 

Informanterna är överlag överens om att det inte lönar sig för en mindre butik att ha 

lagerbokföring då detta blir ett för dyrt system för dem. Revisor 1 menar att det vanligaste för 

dagligvaruhandlar är att de använder sig av årsvis inventeringar, detta eftersom 

lagerbokföringssystem inom denna bransch inte fungerar tillräckligt bra på grund av högt 

svinn och inkurans. Eftersom ovan nämnda lag kräver att en tillförlitlig redovisning av svinn 

och inkurans kan lämnas från inventeringstillfället till bokslutsdagen är det som revisor 1 

säger av stor vikt att ha ett fungerande lagersystem. Vi anser att det krävs ett väl fungerande 

lagerbokföringssystem som även innehåller schabloner för svinn- och inkuransberäkningar för 

att det skall kunna klassificeras som en tillförlitlig redovisning från inventering till bokslut. 

Revisor 2 delger att det viktigaste ett företag gör när gäller sitt lager är inventering. Detta 

menar denne eftersom det är inventeringen som ger kontroll och möjlighet att stämma av sin 

lagerbokföring. Vi instämmer i denna åsikt eftersom det måste ske kontroller av ett 

lagerbokföringssystem för att det skall vara tillförlitligt, vilket även lagen menar då det krävs 

minst en inventering per räkenskapsår. 

 

Revisor 3 anser att det är vanligast med årsinventeringar för mindre och mer fristående 

butiker då det i deras fall inte lönar sig att ha lagerbokföringssystem. Denne anser att det är 

inom de större dagligvaruhandlarna som löpande inventering används och då även 
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lagerbokföringssystem. Vid bokslutsdagen läses lagersystemet av och kontroller görs enbart i 

form av stickprov. Revisor 3 poängterar att det vid inventering i företag som använder 

lagerbokföring är extra viktigt med noggrannhet så att det går att säkerställa att 

lagerbokföringen är det verkliga värdet av lagret. Noggrannhet anser även vi vara av stor vikt 

eftersom företagets redovisning blir felaktig om värdet på lagret blir felaktigt. Revisor 2 anser 

att lagerposten i dagligvaruhandlar ofta är av betydande storlek vilket medför att det blir än 

viktigare att vara noggrann när värdet på lagret bestäms.  

5.3 Rättvisande bild  

Det har av informanterna givits olika förklaringar till hur begreppet rättvisande bild skall 

tolkas. Det har visat sig att de anser att det är viktigt och väsentligt i olika hög grad. 

Informanten som vi benämner intern revisor anser för att värderingen av lagret skall ge en 

rättvisande bild skall den återspegla hela räkenskapsåret, som ett genomsnitt, och inte enbart 

ett värde från balansdagen. Den interna revisorn delger i och för sig att denne inte anser sig ha 

en helt klar bild av begreppets innebörd då dennes arbetsuppgifter ej inkluderar redovisning. 

Vi anser dock att eftersom denne arbetar med butiksrevision och lagerinventering ändå har en 

kunskap om hur lagret ska inventeras och redovisas även om denne inte har alla 

redovisningstekniska kunskaper. Vi har i referensramen redogjort för att lagret på 

balansdagen ska ge en rättvisande bild. Den bild som ges i balansräkningen är en 

ögonblicksbild eftersom alla värden i den är från balansdagen och visar ej vad som har hänt 

under året. Tolkningen vi gjort av detta är att den interna revisorn hellre skulle se att företag i 

balansräkningen eller i noterna på något sätt kan redovisa så att läsaren får en uppfattning om 

vad som hänt i exempelvis lagret under året och inte endast värdet på balansdagen. Detta 

kommer vi att analysera mer senare i detta kapitel under nästa rubrik, då vi anser att 

genomsnittslagret kan vara ett alternativt tillvägagångssätt.  

 

Revisor 2 anser att begreppet rättvisande bild kan uppfattas som ganska luddigt och menar 

istället att det viktigaste, för att en rättvisande bild ska uppnås, är att se till vem läsaren är och 

att det ger en rättvisande bild för denne. Revisor 2 är den av våra informanter med längst 

erfarenhet inom sitt yrke, över 30 år. Begreppet rättvisande bild infördes i svensk lag i och 

med den nya Årsredovisningslagen år 1996 vilket innebär att revisor 2 är den enda av 

revisorerna som har arbetat med redovisning och revision både före och efter begreppets 

införande. Vi anser att detta kan vara av intresse att belysa då denne har en uppfattning av 

begreppet rättvisande bild som till viss del skiljer sig från de övriga revisorernas. De övriga 
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revisorerna och den redovisningsansvarige inom dagligvaruhandeln delger att de anser att 

begreppet rättvisande bild är väldigt viktigt och genomsyrar hela deras arbete. Enligt 

Årsredovisningslagen och EG:s bolagsrättsliga direktiv anges endast att redovisningens 

samtliga delar skall ge en rättvisande bild av hela dagligvaruhandelns ekonomiska ställning. 

Det ges dock ej någon klar definition av begreppet och hur det skall tillämpas i praktiken, då 

det varierar från fall till fall. Efter genomförandet av våra intervjuer har vi fått en uppfattning 

om att det råder delade meningar om begreppet rättvisande bild. Intressant att undersöka är 

om tydligare definitions- och tillämpningsregler är behövligt eller om det istället kan vara så 

att olika tolkningar av begreppet inte har någon större påverkan på redovisnings- och 

revisionsutförandet. Vi anser att det kan vara svårt att göra tolkningar eftersom det är ett 

tvetydigt begrepp som saknar specifik förklaring i lagen. Revisor 1 menar att syftet med 

begreppet rättvisande bild är att det ska fungera som ett gummiband och tillämpas då lagar 

och praxis saknas. Detta menar vi gör att det blir svårare att ge klar definition av begreppets 

innebörd. Rättvisande bild har i lagen inte definierats ytterligare med anledning av att 

användningen av det skall kunna vara flexibelt. Dock anser vi att det ändå måste ges vissa 

riktlinjer eller normer för hur det skall tillämpas. Vi anser detta eftersom 

jämförbarhetsvillkoret inte uppfylls om inte likvärdiga redovisningsprinciper används. Görs 

olika tolkningar företag emellan av begreppet rättvisande bild anser vi inte att dessa företag är 

sinsemellan jämförbara. 

 

Revisor 1 menar att en årsredovisning återspeglar en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning om den återspeglar verkligheten. Denne poängterar även vikten av att 

lämna upplysningar i en not om avsteg från lagar och praxis görs för att efterfölja kravet på att 

ge en rättvisande bild. Även revisor 2 påpekar kravet på att lämna upplysningar i en not om 

avsteg görs med hänvisning till begreppet rättvisande bild. Revisor 3 anser att det är väldigt 

sällan som avsteg från lag och praxis görs med hänvisning till begreppet rättvisande bild. 

Både revisor 3 och 4 menar att det endast förekommer i specialfall. De poängterar att 

upplysningen som lämnas skall innefatta både vilka avsteg som gjorts men även förklaring till 

varför det ger en mer rättvisande bild att göra på det aktuella sättet. Revisor 4 anser att det 

finns olika tolkningar om vad som är en rättvisande bild vilket innebär att det kan vara svårt 

att avgöra vad som är mest rättvisande. Vi anser att trots att denna problematik endast 

förekommer i specialfall är den av vikt att undersöka eftersom det krävs redovisningspraxis 

även vid tillfällen som är ovanligt förekommande. 
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Den redovisningsansvarige anser att ett sätt att uppnå en rättvisande bild av en årsredovisning 

är att löpande skriva av inkuranta varor. Har butikerna en daglig rutin på att skriva inkurans 

och har fräscha varor bidrar detta till att butikens redovisning ger en rättvisande bild av 

företaget. Vi anser att detta kan kopplas till vikten att ha ett väl fungerande 

lagerbokföringssystem, där det är av stor betydelse att systemet är uppdaterat för svinn och 

inkurans. 

5.4 Lagret hålls nere inför inventering 

Enligt förundersökningen väljer flera dagligvaruhandlar att hålla nere sitt lager vid 

inventering då detta leder till ett snabbare och lättare inventeringsarbete, och därmed lägre 

personalkostnader. Majoriteten av informanterna har ej uppfattningen om att det förekommer 

att lagret avsiktligt hålls nere inför inventering. De anser istället att butikerna strävar efter att 

ha ett konstant lågt lager. Revisor 4 tror dock att det är vanligt förekommande att lagret hålls 

nere, just för att minska arbetsbördan. Revisor 4 är den enda av revisorerna som är 

auktoriserad och har även erfarenhet av arbete inom dagligvaruhandel, vilket vi anser medför 

att denne är mer insatt i inventeringsrutiner än de övriga revisorerna. Med våra personliga 

erfarenheter som grund håller vi med revisor 4 i dennes resonemang kring huruvida och 

varför det förekommer att lagret hålls nere. Revisor 4 delger även att det speciellt är i de 

mindre butikerna som de inte tänker på vilka konsekvenser det kan få i redovisningen och på 

nyckeltalen om lagret hålls nere. Revisor 3 anser inte att den rättvisande bilden i 

redovisningen påverkas om en butik håller nere sitt lager inför inventeringen. Denne anser 

inte att det är något fel att hålla nere lagret utan ser istället det som en förenkling av 

inventeringen med ett litet lager, vilket i sin tur leder till en enklare bedömning av 

lagervärdet. Vi anser å ena sidan att detta stämmer då det verkliga värdena på balansdagen 

redovisas, å andra sidan visas ej den normala storleken av varulagret.  

 

Ifall det förekommer att lagret hålls nere anser revisor 1 och 4 att redovisningen på ett sätt 

ändå blir rättvisande, då värdet på lagret är det verkliga värdet på balansdagen trots att det 

skiljer sig från det normala. Revisor 1 anser dock att desto mer lagret hålls nere ju mindre 

rättvisande bild ger redovisningen. Revisor 4 poängterar även att det är viktigt för läsaren att 

veta att balansräkningen enbart visar en ögonblicksbild av företaget. Vi tror att användare av 

årsredovisningar vet att värden från balansräkningen är tagna från balansdagen och tar hänsyn 

till detta vid värdering. Revisor 4 menar att om stora variationer i lagret förekommer under 

året bör det i årsredovisningen upplysas om det. Vi anser också att det kan underlätta för 
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användarna att få ytterligare information om exempelvis det genomsnittliga värdet på lagret, 

vilket vi kommer att beröra närmare nedan.  

  

Innehållet i årsredovisningen är standardiserat, detta så att ett företag ska kunna jämföra sin 

årsredovisning med andra företags. Ett av kraven är jämförbarhetskravet, vilket innebär att 

företags årsredovisningar ska kunna jämföras, både med andra företag och över tiden inom 

företaget. Revisor 1 anser att intressenter kan få en felaktig bild av ett företag om de jämför 

det med ett annat, varav ett håller nere sitt lager inför inventering. Detta innebär, enligt oss, att 

jämförbarhetskravet ej är uppfyllt.  

 

En alternativ åtgärd för att komma åt problemet med att det ej ges en rättvisande bild av 

redovisningen när lagret hålls nere inför inventering kan vara att utöka upplysningsplikten. 

Som förslag delger revisor 1 att genomsnittslagret kan anges i en not. Dock går 

upplysningsplikten för små företag mot lättare redovisningsprinciper och de stora mot en 

tuffare lagstiftning tror revisor 1. Enligt vår förundersökning är det de små butikerna som kan 

hålla nere sitt lager. Det är därmed ej troligt att en utökad upplysningsplikt kommer att träda i 

kraft, tror vi. Det kan också vara för dyrt för de mindre butikerna att räkna ut ett 

genomsnittslager om de ej har ett lagerbokföringssystem, vilket vi och revisor 1 ej tror de har. 

För att komma ifrån denna kostnad kan det istället lämnas en upplysning om hur 

inventeringsarbetet gått till. Detta då majoriteten av de butiker som håller nere sitt lager ej gör 

det av anledningen att få bättre nyckeltal utan för att få minskade inventeringskostnader. Vi 

menar därmed att förslaget på den utökade upplysningsplikten inte innebär en så stor åtgärd 

eller förändring av årsredovisningen för butiker som avsiktligt håller nere sitt lager inför 

inventering. Skulle det dock förkomma att någon butik håller nere sitt lager för att förbättra 

nyckeltalen innebär ett införande av den utökade upplysningsplikten att risken att detta 

förekommer minskar. Detta leder till att om det finns butiker som håller nere sitt lager för att 

förbättra nyckeltalen och upplyser i noterna om att de håller nere lagret kommer inte 

nyckeltalen att användas. Detta eftersom användarna då vet att nyckeltalen ger en snedvriden 

bild av företaget. Det finns därmed ingen anledning för dessa butiker att hålla nere sitt lager, 

om den enda anledningen till att hålla nere lagret är att förbättra nyckeltalen.  

 

En utökad upplysningsplikt skulle även, enligt oss, leda till en ökad begriplighet för 

användaren, vilket är ett av de standardiserade kraven för en årsredovisning. En upplysning 

om varulagret i noterna skulle mer grundligt beskriva den siffra som står under posten och 
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begripligheten av årsredovisningen ökar också. Överlag anser vi att ju mer ett företag 

upplyser om tillvägagångssättet för upprättandet av redovisningen desto mindre blir risken för 

missförstånd och risken för att den rättvisande bilden inte ska uppfyllas minskar. Revisor 2 

delger att det är viktigt att tänka på att användarna oftast bara har den information om 

företaget som innefattas i redovisningen, till skillnad från upprättaren vilken har tillgång till 

mycket mer information.  

5.5 Påverkan på nyckeltal 

Den redovisningsansvariga anser att om det förekommer att lagret avsiktligt hålls nere inför 

inventering påverkas nyckeltalen. Denne tror dock att denna påverkan är försumbar då butiker 

ej kan hålla nere sitt lager i sådana digniteter att det har någon större påverkan på nyckeltalen. 

Den redovisningsansvariga menar att om lagret hålls nere kan redovisningen ge en 

återkommande skev bild av lagrets omsättningshastighet, dock anser denne att även denna 

påverkan är försumbar. Samtliga informanter anser att lagrets omsättningshastighet påverkas 

när laget hålls nere. Nyckeltalet lagrets omsättningshastighet beräknas med lagret i nämnaren 

vilket resulterar i att ett mindre lager ger en högre omsättningshastighet. Revisor 1 menar att 

butiker vilka har en hög omsättningshastighet på sitt lager framstår som väldigt effektiva. 

Revisor 3 menar dock att användarna av nyckeltalen oftast har stor kännedom om branschen 

och vet huruvida lagervariationer är vanligt förekommande eller ej. Revisor 4 anser inte att 

lagrets omsättningshastighet är av stor betydelse för mindre butiker dock menar denne att det 

för börsnoterande bolag kan vara av betydelse då bättre värden på nyckeltalen kan leda till ett 

högre marknadsvärde på dess aktier. Vi anser att även om det förutsätts att användare av 

nyckeltalen är medvetna om nyckeltalens brister kan företagen genom utökade upplysningar 

underlätta och förtydliga för användarna.  

 

Revisor 1, 3 och 4 tog under diskussionen om nyckeltalen upp huruvida den genomsnittliga 

lagringstiden kan användas som ett komplement till lagervärdet i balansräkningen. De anser 

att detta då skulle ge en bild av hur lagervärdet har fluktuerat under det gångna året och inte 

endast värdet på bokslutsdagen. Revisor 4 anser dock att beräkningar av genomsnittslager ej 

skulle fungera inom dagligvaruhandeln eftersom det då skulle krävas löpande inventering 

med uppdaterade lagerbokföringssystem. Revisor 1 och 3 poängterar att det genomsnittliga 

lagret kan beräknas med hjälp av ingående och utgående balans av lagervärdet från samma år. 

De beskriver vidare att denna beräkningsmetod antagligen ej ger något annat värde, eftersom 

lagret förmodligen hållits nere vid båda tillfällena. Vi anser att om det genomsnittliga 
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lagervärdet skall användas vid analysering är inte beräkningar som grundar sig på ingående 

och utgående balans tillförlitliga. Vi menar att butikerna istället bör använda minst ett 

lagervärde varje månad för att räkna ut den genomsnittliga lagringstiden. 

 

Revisor 1 och 2 anser båda att bruttovinsten är ett sätt att kontrollera att inventeringen gått rätt 

till. Ifall bruttovinsten skulle vara mycket annorlunda år efter år menar revisor 2 att denne 

förstår att något har gått fel till under inventeringen, exempelvis att en vara inventerats 

dubbelt eller ej inventerats alls. Denne tror ej att företag håller nere sitt lager av någon annan 

anledningen än att få en så bra bruttovinst som möjligt jämfört med andra företag. 

 

Vi anser att det är många intressenter som påverkas om en redovisning ej är rättvisande. 

Enligt hälften av informanterna så kan analytiker påverkas av en ej rättvisande bild av 

redovisningen, detta då de kan få en felaktig bild av företag som resulterar i felbedömningar. 

Revisor 1, 3 och 4 anser även att banker påverkas av en ej rättvisande bild, då de bedömer 

kreditvärdigheten. Revisor 4 poängterar dock att banker inte enbart ser till nyckeltalen i sina 

bedömningar, något vi även instämmer i. Även investerare kan påverkas om de jämför två 

företag med varandra, vilket vi nämnde tidigare. Revisor 3 anser även att kunder kan 

påverkas, något vi ej håller med om. Detta då vi inte tror kunder i en dagligvaruhandel bryr 

sig om ifall butikens årsredovisning är rättvisande eller ej. 
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6 Slutsats 

Vi kommer i detta kapitel sammanställa, beskriva och utveckla de viktigaste analysområdena 

från föregående kapitel. Det kommer även att ges förslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Resultat av studien 

Vi har i denna uppsats bland annat kommit fram till att för att en dagligvaruhandel skall 

kunna använda sig av löpande inventering och lagerbokföringssystem krävs det att det är väl 

utvecklat och fungerar. Vi menar att ett alternativt sätt att gå tillväga är genom att 

lagerbokföringssystemet skall kunna hantera svinn- och inkuransberäkningar av lagret från 

inventeringstillfället till bokslutsdagen. Beroende på dagligvaruhandelns storlek och 

ekonomiska kapacitet bör enskilda utvärderingar göras för att avgöra om ett 

lagerbokföringssystem är lönsamt att införa eller ej. Den slutsats vi kan dra av detta 

resonemang är att ett lagerbokföringssystem ger butiker mer flexibilitet i sitt 

inventeringsarbete. Vi anser även att ett införande av ett lagerbokföringssystem alltid måste 

ställas i relation till den kostnad införandet av system medför.  

 

Vi har även dragit slutsatser om begreppet rättvisande bild och hur detta begrepp skall tolkas. 

Den uppfattning vi har fått genom intervjuerna är att det till viss del råder delade meningar 

om begreppet rättvisande bilds innebörd, hur det skall tolkas och när det skall tillämpas. Vi 

anser att det krävs ytterligare någon definitions- och tillämpningsmall om när och hur 

begreppet skall användas och hur det skall tolkas, utöver den definition som ges i 

Årsredovisningslagen. Samtidigt anser vi att det är viktigt att begreppet behåller sin 

flexibilitet eftersom rättvisande bilds syfte är att kunna vara tillämpbart där det saknas lagar 

och praxis. Den konflikt som uppstår i denna fråga, huruvida en klarare definition krävs eller 

vikten av att flexibiliteten behålls, anser vi vara viktig att ta hänsyn till. Vi menar att det är 

möjligt att kompromissa så att båda dessa sidor kan beaktas. En intressant synvinkel av 

problemet är vilken påverkan det får i årsredovisningen om det förekommer olika tolkningar 

av begreppet rättvisande bild. Om olika tolkningar och tillämpningar av begreppet rättvisande 

bild görs menar vi att jämförbarhetsvillkoret inte uppfylls. Detta är av stor betydelse eftersom 

ett bolags årsredovisning skall vara jämförbar över tiden inom bolaget men även med andra 

bolags årsredovisningar. 

 



Slutsats 

  54(60) 

Majoriteten av revisorerna anser att redovisningen blir rättvisande trots att lagret hålls nere 

inför inventering. De baserar denna åsikt på att den rätta storleken på varulagret på 

balansdagen har använts. Vi instämmer till viss del i deras resonemang, men anser även att 

hänsyn bör tas till huruvida användaren av redovisningen får en missvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning. Vi menar att någon åtgärd bör vidtas för att visa vilka 

variationer av varulagret det förekommit under året. Vid beräkning av nyckeltal, såsom 

lageromsättningshastighet, används värdet av det redovisade varulagret för att användaren 

skall få en uppfattning om företagets ekonomiska situation. Vi anser att dessa beräkningar blir 

missvisade då användaren ej får någon uppfattningen om hur storleken på lagret fluktuerat 

under räkenskapsåret. Detta kan leda till att användaren drar fel slutsatser om företaget. Vi 

tror, vad det gäller varulagret, att genom upplysning i noterna om det genomsnittliga lagret 

kan användarna erhålla en bredare bild av företagets ekonomiska ställning. Ett alternativt sätt 

att få användarna medvetna är genom att företagen upplyser i en not om hur 

inventeringsarbetet gått till och om lagret har hållits nere. Vi anser därmed att en utökad 

upplysningsplikt är ett relativt enkelt sätt att ge användaren ytterligare information vilken kan 

resultera i analyser och värderingar som mer stämmer överens med företagets verkliga 

ekonomiska ställning.  

 

Vi kan dra slutsatsen att om en dagligvaruhandel håller nere sitt lager före inventering är det 

främst nyckeltalen som blir missvisande. I Årsredovisningslagen behandlas endast begreppet 

rättvisande bild i samband med hur redovisningen skall upprättas. Vi menar att det bör utredas 

om begreppet rättvisande bild även skall innefatta beräkningar av nyckeltalen. Vi anser att det 

skulle underlätta för användare om de värden som används vid beräkning av nyckeltalen ges 

en viss garanti för hur de är beräknade i och med att de ska återge en rättvisande bild. Vårt 

förslag innebär inte att balansräkningens utförande skall förändras utan att det i noter istället 

skall anges alternativa värden, på exempelvis varulagret i form av det genomsnittliga 

varulagret, som är framtagna i syfte att kunna beräkna nyckeltalen så att de ger en rättvisande 

bild.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 

I vår uppsats har vi avgränsat oss och enbart sett till om lagret avsiktligt hålls nere på en 

nationell nivå. Ett förslag till vidare forskning är att se till problemet på internationell nivå. 
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På grund av tidsbrist och svårigheter att få tag i informanter har vi ej intervjuat någon 

finansanalytiker. Vi anser att deras uppfattning kan skilja sig från våra informanters. Detta då 

finansanalytiker värderar företag och använder sig av nyckeltal i större utsträckning, detta är 

ett förslag till ett utökat undersökningsområde. 

 

Vår uppsats har fokuserat på dagligvaruhandel. Detta då de har ett lagersystem som ej är så 

komplicerat att analysera som tillverkande företags, då de har produkter i arbetet. Därmed vet 

vi ej hur utbrett det är att hålla nere sitt lager i tillverkande industrier och om det är möjligt. 

En fortsatt studie skulle därför kunna vara att applicera de slutsatser som vi kommit fram till 

på tillverkande industrier och se om det stämmer överrens.  
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Bilaga 

Intervjumall 

- Befattning/arbetsuppgifter i företaget? 

 

- Erfarenhet av redovisning/revision för dagligvaruhandel? 

- Hur vanligt är det att dagligvaruhandel använder löpande respektive års inventeringar? 

- Er uppfattning om förekomsten av att lagret avsiktligt hålls nere inför inventering? Av 

vilken anledning tror du att det förekommer? 

 

- Anser du att du har en klar bild över hur tolkningen för rättvisande bild ska göras, och 

hur lyder den i så fall? 

- Hur ofta gör ni värderingar då ni behöver använda det rättvisande bild begreppet? 

- Hur pass viktigt är begreppet rättvisande bild egentligen? 

 

- Anser du att redovisningen av tillgångarna blir rättvisande om dagligvaruhandel 

avsiktligt håller nere sitt lager inför inventering? 

- Vad gör det om redovisningen inte blir rättvisande, vem påverkas? 

- Anser du att det är en stor påverkan på nyckeltalen om företaget håller nere lagret före 

inventering, och får intressenterna som använder nyckeltalen en skev bild av 

företagets ekonomiska ställning?  
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