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Sammanfattning

Finanskrisen som förändrade hela världens ekonomiska situation kom till Sverige

under hösten 2008. Media har ägnat krisen stor uppmärksamhet och som följd

har en stor osäkerhet skapats och flertalet människor känner sig inte lika

ekonomiskt trygga längre. Osäkerheten kan i sin tur ha lett till att människors

konsumtion förändrats. Enligt nyhetsartiklar har detaljhandelsföretag påverkats i

olika stor omfattning av finanskrisen och den lågkonjunktur som råder.

Oavsett konjunktur är varulager en stor post hos detaljhandelsföretag och det är

viktigt att den värderas på ett rättvisande sätt. Förutom värderingen måste

företagen även se till att ha en bra balans mellan att kunna möta kundernas

efterfrågan och samtidigt hålla kostnaderna nere. Balansen styrs till stor del av

företagens inköpsrutiner.

Uppsatsen syftar till att undersöka hur detaljhandelsföretag i Karlstad går tillväga

vid varulagervärdering och inköp, och om finanskrisen påverkat värderingen,

inköpsrutinerna samt kundernas köpbeteende. För att få svar på frågorna i

problemformuleringen har intervjuer genomförts med nio detaljhandelsföretag i

Karlstad.

Slutsatserna av studien är att detaljhandelsföretagen har olika tillvägagångssätt

vid sin värdering av varulager, men att en genomgående tillämpning av lägsta

värdets princip (LVP) sker. Finanskrisen har inte påverkat varulagervärderingen

utan de områden där förändring skett är till viss del kundernas köpbeteende men

framförallt detaljhandelsföretagens inköpsrutiner.



Förteckning över förkortningar

FIFU – Först-in-först-ut

IL – Inkomstskattelagen

JIT – Just in time

LVP – Lägsta värdets princip

RR – Redovisningsrådets rekommendationer

SIFU – Sist-in-först-ut

TT – Tidningarnas telegrambyrå

ÅRL - Årsredovisningslagen
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1 Inledning
_____________________________________________________________

Inledningsvis ges en bakgrund till ämnesvalet. Avsnittet fortsätter sedan med

problemformulering samt en  redogörelse  för uppsatsens syfte och avgränsningar.

_____________________________________________________________

1.1 Ämnesval

Efter mycket diskussion fram och tillbaka föll valet på varulager och dess

värdering med möjligheten att kunna koppla ämnet till den rådande finanskrisen.

Förutom värdering har även inköpsrutiner och köpbeteende hos kunderna

undersökts.

1.2 Bakgrund

Under hösten 2008 förändrades den ekonomiska situationen i Sverige.

Anledningen var den finanskris som drabbat hela världen. Krisen kommer

förmodligen att pågå och ge effekter under ett antal år framöver, vilket bekräftas

av Carmen Reinhart som forskat inom området. Hon har studerat flera tidigare

finansiella kriser och kommit fram till att effekterna ofta är långvariga (Möller

2009).

Krisen har tagit stor plats i medierna och krisrubrikerna skrivits en efter en.

Frågor som uppstått är bl.a. hur länge krisen skall pågå, i vilken utsträckning,

samt vad den får för konsekvenser? Det har nu gått lite över ett halvår sedan

finanskrisen kom till Sverige och de personer som har blivit varslade av sina

arbetsgivare börjar nu få lämna sina arbetsplatser (Sidenvall 2008). Det är många

som inte känner sig lika ekonomiskt trygga längre och det leder till att människor

blir mer försiktiga. I en artikel från TT (2008) skrevs följande:

Nu står det klart - Sverige är inne i en recession. Hushållen vågar helt enkelt inte

konsumera. Vi står inför en riktig vargavinter som blir bister, lång och mörk, säger

finansminister Anders Borg. Finanskrisen, varselvågen och alla andra signaler om

en djup lågkonjunktur har skrämt svenska hushåll. Konsumtionen föll tredje

kvartalet, vilket bara hänt en gång tidigare de 14 senaste åren, enligt Statistiska
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centralbyrån (SCB). Och det ser inte bättre ut framöver, säger Nordeas chefekonom

Jörgen Appelgren.

Olika branscher har påverkats på olika vis av finanskrisen och den lågkonjunktur

som följt. En studie som genomförts mellan åren 1993 och 2003 visar att

sällanköpsvaror till skillnad mot dagligvaruhandeln påverkas i större utsträckning

av konjunktursvängningar. Dagligvaror är något konsumenten handlar oavsett

konjunktur. Tydligast svängningar enligt studien har kläd- och möbelbranschen

(Erkelius 2005).

Eric Lundberg är marknadschef för byggkedjan Bauhaus och ser inga spår av

finanskrisen när Bauhaus öppnat sin nya butik i Örebro. Däremot säger Magnus

Agervald, VD för byggkedjan Byggmax, att de märkt av lågkonjunkturen i form

av sämre försäljning och att det är färre varor i kundvagnarna. Han menar att

människors köpbeteenden har förändrats, att de ofta väljer de billigare

alternativen nu (Aronson & Ekelund 2008).

När det handlar om konfektion som t.ex. skor och kläder är det många butiker

som beställer in sina varor långt i förväg. Ett exempel är Sko August i Uppsala.

Inköpen inför våren 2009 skedde redan i augusti 2008, därför är inte butikens

utbud av skor anpassat efter den lågkonjunktur som råder idag. Påverkan

förskjuts till inköpen för hösten 2009. Christer Carlsson som är butikschef för

Sko August menar att han nu är mer eftertänksam vid sina inköp. En av

anledningarna till försiktigheten är enligt honom för att kronan har försvagats

och som följd har inköpspriserna blivit högre (Sköld 2009). Försvagningen av

kronan är enligt Örn (2009) en effekt av finanskrisens utbrytande. Örn (2009)

skrev följande i Dagens Industri:

Svenska valutan tappar mot världsvalutorna. Sedan den globala finanskrisen blev

akut … i september i fjol har den svenska kronan rasat mot nästan alla viktiga

konkurrentländers valutor.

Oavsett konjunktur är varulager en stor post hos detaljhandelsföretag och det är

viktigt att det värderas på ett rättvisande sätt. En felvärdering av varulagret kan

ge en missvisande bild av företagets situation (Johansson et al. 2008). Det gäller

också för företagen att hitta en bra balans mellan att alltid ha de varor som

kunden efterfrågar och att samtidigt hålla kostnaderna nere. Företagen måste

bestämma vilken lagervolym som är optimal för dem (Stevenson 2007).
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Inköp och varulager går hand i hand. Beroende på om företagen gör få men

stora inköp eller om de gör volymmässigt mindre inköp oftare, påverkas

varulagervolymen. Med anledning av finanskrisen har butiker börjat ändra sina

inköpsrutiner. Enligt Rolf Ericsson, VD för Rexinus som driver kedjorna

Babyland och Barnens Hus, har de i dagens läge börjat arbeta mer med att få ett

effektivare varuflöde (Aronson & Ekelund 2008). Hos Sisters and Brothers i

Uppsala har de fasta ordrarna inför våren sänkts med mellan tio och femton

procent. Minskningen är en åtgärd för att gardera sig mot en sjunkande

efterfrågan. Butiken vill därmed undvika att bli stående med för stora lager.

Roger Abrahamsson som är butikschef säger: ”Vi har istället möjligheten att beställa

fler varor efterhand när vi ser vad kunden efterfrågar.” (Sköld 2009).

Av de ovanstående tidningsutdragen framgår det att detaljhandelsföretag i

Sverige har blivit påverkade av finanskrisen i olika stor omfattning. Frågan är då i

hur stor utsträckning detaljhandeln i Karlstad har påverkats av finanskrisen? Kan

det vara så att media förstorat upp finanskrisen och det egentligen inte skett

någon förändring? Eller har konsumtionen verkligen minskat och butikerna varit

tvungna att vidta åtgärder?

1.3 Problemformulering

Som tidigare nämnts kom den världsomfattande finanskrisen till Sverige under

hösten 2008. Ett intressant område att studera är hur detaljhandelsföretags

varulager, som är en mycket viktig post, har blivit påverkade av den. Varulagrets

omfattning är beroende av hur inköpsrutiner ser ut och rutinerna styrs till stor

del av vilken efterfrågan som finns hos kunderna. Det skulle därför även vara av

intresse att undersöka inköpsrutiner och kundernas köpbeteende.

Aktuella frågeställningar är:

� Hur värderar detaljhandelsföretagen sina varulager och har det skett

någon förändring pga. finanskrisen?

� Har finanskrisen påverkat detaljhandelsföretagens varulagervolym och

inköpsrutiner samt har kundernas köpbeteende förändrats?
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1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur detaljhandelsföretag går tillväga vid

varulagervärdering och inköp och om finanskrisen påverkat värderingen,

inköpsrutinerna samt kundernas köpbeteende.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka lokala detaljhandelsföretag i Karlstad.

Anledningen är för att med en begränsad tidsram ha möjlighet att genomföra

personliga intervjuer med samtliga respondenter. Dessutom har många stora

nationella och internationella kedjor centrallager och det är då svårt att utläsa hur

en enskild butik i Karlstad påverkats i sin lager- och inköpshantering.
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2 Metod
_____________________________________________________________

I metodavsnittet följer en redogörelse för vilket tillvägagångssätt som tillämpats under arbetet

med uppsatsen. Här motiveras de val som gjorts allt eftersom uppsatsen byggts upp. Avsnittet

avslutas med diskussion angående uppsatsens validitet och reliabilitet.

_____________________________________________________________

2.1 Val av metod

För att få svar på de ställda frågorna i problemformuleringen utfördes intervjuer

med nio detaljhandelsföretag i Karlstad. Med intervjuer var det lättare att få en

inblick i de olika företagen och förutom frågorna kunna få med tankar och

funderingar kring ämnet. Skulle företagen inte blivit påverkade överhuvudtaget

fanns det ändå möjlighet att ställa vidare frågor om hur de tror att framtiden

kommer att se ut. Vid en intervju har både den som ställer frågorna och

respondenten möjlighet att utveckla frågor och svar och de är inte lika bundna

till ett fast manus (Jacobsen 2002).

En kvantitativ studie däremot kännetecknas av att kräva en stor mängd

statistiska data. Den anses även vara ytlig och det är då svårt att kunna

genomföra en ingående undersökning. Den kvantitativa metoden ger inte heller

respondenten möjlighet till att ge vidare funderingar på de frågor som ställs. De

har i t.ex. en enkät inte chansen att vidareutveckla sina svar i särskilt stor

utsträckning utan är bundna till att svara på exakt de frågorna gäller. I

undersökningen var det önskvärt att få en djupare kunskap om hur finanskrisen

påverkat detaljhandeln och enligt Jacobsen (2002) passar då en kvalitativ studie

bäst.

I studien har det utgåtts från både teori och empiri. Då det gäller värderingen av

varulager har teori först insamlats och utifrån den har frågor formulerats till

respondenterna. Förfaringssättet kan därmed sägas vara deduktivt. När det gäller

huruvida respondenterna blivit påverkade av finanskrisen har däremot empirin

varit utgångspunkt och den delen av studien bör därför betraktas som induktiv

(Jacobsen 2002).
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2.2 Val av företag

Valet av företag har, vilket kan utläsas i avsnittet avgränsningar, begränsats till

lokala detaljhandelsföretag i Karlstad. Att hitta lämpliga undersökningsobjekt

enligt avgränsningarna torde från början inte innebära några problem. Efter

sökande i bl.a. gula sidorna blev listan ganska lång. Allt eftersom

detaljhandelsföretagen kontaktades visade det sig dock att bortfallet av olika

anledningar blev betydligt större än beräknat. Totalt kontaktades cirka 25

detaljhandelsföretag varav 9 bokades in för intervju. Bortfallet berodde bl.a. på

att respondenterna antingen led av tidsbrist eller helt enkelt var ointresserade av

att medverka i en studie om det valda ämnet.

2.3 Datainsamling

Datainsamling skedde genom intervjuer med de utvalda detaljhandelsföretagen.

Intervjuerna som genomförts har varit av standardiserad typ, dvs. det har varit

samma frågor och frågeföljd till samtliga intervjuade. Det är dock inte bara ren

fakta som varit av intresse vid intervjun utan också respondentens egna

föreställningar och tankar. Därmed har intervjuerna även haft en friare karaktär

och utrymme har getts till respondenten att utveckla sina svar (Lundahl &

Skärvad 1999). Genom att använda en friare typ av intervju har följdfrågorna till

de olika respondenterna varierat lite beroende på vilka svar vi fått och vilka

funderingar de själva har haft.

 I och med att det var författarna själva som utförde intervjuerna består det

insamlade materialet i första hand av primärdata. Förutom primärdata finns även

sekundärdata med i materialet. Sekundärdata är material som insamlats av andra

och som används som underlag i studien (Lundahl & Skärvad 1999). Den

sekundärdata som använts i studien består av nyhetsartiklar från olika tidningar,

fackböcker samt lagtext och rekommendationer från normgivande organ.

Sekundärdata bör enligt Lundahl & Skärvad (1999) granskas kritiskt då den kan

vara vinklad efter författarens värderingar medvetet eller omedvetet. Den data

som använts som referensram har därför, där det funnits möjlighet, i första hand

hämtats från lagtext och rekommendationer från normgivande organ.
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2.4 Metod för analys

Att analysera det material som samlats in tar tid och för att underlätta bör

materialet organiseras på ett översiktligt sätt (Holme & Solvang 1997). För att ge

läsaren en god översikt har tabeller sammanställts med fakta och resultat från

företagen. Dessutom har alla företagen som intervjuats presenterats var för sig. I

presentationen finns svaren på de frågor som ställts samt vissa egna tankar och

kommentarer från företagen. Då det handlar om en kvalitativ studie kan enligt

Lundahl & Skärvad (1999) nämligen även vägen fram till resultatet vara av

intresse, t.ex. reflektioner från respondenterna. Med utgångspunkt i empirin har

sedan likheter och skillnader identifierats. Dessa sammanställs och diskuteras i

analysavsnittet och eventuella mönster urskiljs. Som avslutning på uppsatsen

presenteras slutsatser och egna reflektioner samt ges det förslag på framtida

forskning. Då enbart nio detaljhandelsföretag undersöks, kan inga generella

slutsatser dras enligt Jacobsen (2002) men om vissa tendenser urskiljs kan det ge

en antydan om situationen på detaljhandelsmarknaden i stort.

2.5 Studiens tillförlitlighet – reliabilitet och validitet

Reliabilitet och validitet hänger samman. Validitet är synonymt med giltighet,

dvs. ett mått på hur bra resultatet av undersökningen stämmer överens med det

som ursprungligen skulle undersökas. Det gäller att få en så stor

överensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska problemen och empirin.

Reliabiliteten däremot visar noggrannheten och tillförlitligheten i

undersökningen (Lundahl & Skärvad 1999).

Validitet

En kvalitativ studie kännetecknas av att vara öppen och anpassningsbar. De

egenskaperna ger undersökningen en hög intern validitet. Dock har personerna

som blir intervjuade personliga värderingar och åsikter. Därmed kan svaren bli

vinklade och resultatet svårtolkat. Resultatet är alltså mycket beroende på vem

det är som blir intervjuad (Jacobsen 2002). I de fall där det varit möjligt har VD

eller ekonomiansvarig intervjuats, men då det i flera fall rört sig om små butiker

har det inte alltid funnits en ekonomiansvarig inom företaget utan sådana frågor

sköts av extern part. För att ändå få en så hög validitet som möjligt har

butiksansvariga intervjuats då de har bäst insikt i företagets löpande rutiner och

lagerhantering. Butiksansvarig har dock inte alltid haft vetskap om alla detaljer
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angående varulagervärderingen. Det har lett till att personen som blivit

intervjuad ibland givit något osäkra svar som inte helt följt teorin. För att få en

bättre förståelse för hur varulagervärderingen i detaljhandelsföretag går till har

även en revisor intervjuats.

Reliabilitet

För att öka reliabiliteten hos studien gäller det enligt Lundahl & Skärvad (1999)

att försöka eliminera slumpmässiga förfaranden. Det är viktigt att de olika

intervjuerna sker på ett så identiskt sätt som möjligt. Därför har, som tidigare

nämnts, samma frågor ställts vid varje intervjutillfälle.

En variabel som kan påverka reliabiliteten är i vilken miljö intervjun genomförs.

En faktor som kan ha negativ inverkan på respondenten är stress (Lundahl &

Skärvad 1999). För att minimera risken för att en sådan faktor skulle påverka

intervjun bokades intervjuerna in när och vart det passade respondenten bäst.

Enligt Damström (2005) finns det vissa saker att tänka på när frågor till

undersökningar skall utformas t.ex. att inte styra respondenten. Ekonomi är ett

område som kan uppfattas som känsligt, ett företags ekonomi är kanske inte

alltid något som ansvariga vill dela med sig av och diskutera. För att undvika att

vinkling uppstår och att respondenten ska känna sig utsatt och obekväm har det

tagits hänsyn till att ställa neutrala frågor. Ett mätfel i en undersökning kan vara

att respondenten medvetet svarar fel på en fråga eller att personen svarar

felaktigt pga. att han eller hon inte har kunskap om frågan (Damström 2005).

För att minska risken för mätfel skickades intervjufrågorna i förväg ut till

personerna som skulle bli intervjuade. Utskicken genomfördes för att de skulle få

möjlighet till att förbereda sig och på så sätt minska risken för felaktiga svar.

För att få med all information som respondenterna delgivit och för att kunna

genomföra intervjuerna smidigare spelades intervjuerna in. När anteckningar

skrivs blir det ofta korta avbrott och fokus läggs inte alltid på vad som sägs utan

på att få så mycket som möjligt nedskrivet. Inspelningen ökar tillförlitligheten till

intervjuerna och det finns även möjlighet till att citera. Enligt Jacobsen (2002)

ger det ytterligare tyngd till uppsatsen. En nackdel är dock att respondenten kan

ha en skeptisk inställning till att bli inspelad. För att inspelningen inte skulle

hämma intervjun tillfrågades personen innan om huruvida han/hon var bekväm

med att bli inspelad. Dessutom har respondenterna fått vara anonyma i sina svar

för att inte vara återhållsam med information (Lundahl & Skärvad 1999).
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3 Referensram
_____________________________________________________________

I avsnittet kommer uppsatsens teoretiska referensram att presenteras. Avsnittet inleds med en

definition av varulager och fortsätter sedan med hur varulager skall värderas. Därefter kommer

avsnitten lagerhållning, inköp och slutligen köpbeteende.

_____________________________________________________________

3.1 Definition av varulager

Varulager är enligt RR 2:02 (2002, s.3) bl.a. ”tillgångar avsedda för försäljning i den

löpande verksamheten”. Då avsikten med de varor som ett företag har i lager är att

de skall säljas, klassas de enligt Thomasson et al. (2005) som en

omsättningstillgång.

En definition av omsättningstillgångar lyder enligt Johansson (2005, s.159):

”Tillgångar som inte är för stadigvarande bruk, tillgångar som är eller inom ett år blir likvida

medel.” Det är med andra ord inte tillgångens karaktär utan det syfte som finns

med tillgången som är avgörande Johansson (2005).

3.2 Varulagervärdering

Då varulagret är en stor post i många företags balansräkning är det viktigt att det

värderas korrekt eftersom även små fel i värderingen kan påverka resultatet

(Johansson et al 2008). Varulagret beräknas dels enligt civilrättsliga regler och

dels enligt en skatterättslig alternativregel. Enligt civilrättsliga regler skall

varulagret värderas enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 1995:1554) och

syftet är att se till att varulagret inte värderas för högt. De skatterättsliga reglerna

å andra sidan ser till att varulagret inte värderas för lågt, regleringen för detta

återfinns bl.a. i Inkomstskattelagen (IL) (SFS 1999:1229) (Rabe & Melbi 2008).

Enligt Westermark (1996) vore det ur rent teoretisk synvinkel bäst att basera

varulagrets värde på de penningflöden som förväntas inkomma i framtiden. I

praktiken är det dock svårt att beräkna framtida vinster och de kan därmed inte

ligga till grund för värdering. Istället får varorna värderas enligt Lägsta Värdets

Princip (LVP) (Westermark 1996).
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3.2.1 Lägsta Värdets Princip

Värdering av varulager skall, enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 9 §, ske till det

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Istället

för nettoförsäljningsvärdet kan i vissa fall återanskaffningsvärdet användas så

länge det är förenligt med god redovisningssed (SFS 1995:1554). Enligt

intervjuad revisor1 skiljer det sig i praktiken åt hur värdering av varulager går till i

olika detaljhandelsföretag. Det beror bl.a. på hur stora de är och hur bra löpande

kontroll de har över sina varulager i form av datasystem. I de företag som har ett

välfungerat datasystem är det enklare att få fram korrekta värden och en

jämförelse kan lättare ske.

 De olika värdena definieras i ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap enligt följande:

• Anskaffningsvärdet: de utgifter som uppstår vid förvärv eller tillverkning av

en tillgång, samt utgifter som är direkt anknutna till förvärvet.

• Nettoförsäljningsvärdet: försäljningsvärde med avdrag för beräknad

försäljningskostnad.

• Återanskaffningsvärdet: den utgift som skulle ha uppstått om varan

förvärvats på balansdagen, dvs. anskaffningsvärdet på balansdagen.

För att kunna använda sig av LVP måste för varje post i varulagret både

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet, i form av nettoförsäljningsvärde eller

återanskaffningsvärde, bestämmas. Det lägsta av de två värdena blir varans

lagervärde enligt LVP (Rabe & Melbi 2008).  Enligt lagen om inventering av

varulager för inkomsttaxering (SFS 1955:257) 1 § skall en förteckning över de

lägsta värdena för respektive vara upprättas.

I praktiken är det inom detaljhandeln vanligare att återanskaffningsvärdet

granskas istället för att det alltid görs en jämförelse med nettoförsäljningsvärdet,

menar intervjuad revisor1. Är det rimligt att varorna går att sälja till fullpris och

försäljningstrenden har varit positiv kan det förutsättas att anskaffningsvärdet är

det lägsta värdet på varan. I branscher där inköpspriserna varierar mycket bör

dock återanskaffningsvärdet kontrolleras för att se att det inte ligger under

anskaffningsvärdet.
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Syftet med LVP är att vinster som ännu ej realiserats inte skall påverka resultatet,

samt att hänsyn skall tas till eventuella förluster även om de ej realiserats. Att

tillämpa LVP är därigenom i sig en tillämpning av försiktighetsprincipen, vilken

presenteras nedan (Westermark 1996).

 Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att ett företags tillgångar inte skall värderas för

högt och skulder inte skall värderas för lågt. Det är bättre att underskatta sina

tillgångar och överskatta sina skulder än att göra tvärtom (Lönnqvist 2006).

Enligt Thomasson et al. (2006) skall företag tillämpa försiktighetsprincipen för

att inte ge externa intressenter en alltför optimistisk syn på företaget. Dock får

det inte göras en alltför försiktig bedömning. Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 2 kap

4 § punkt 3 skall företaget göra en rimlig bedömning och enligt 2 kap 3 § ge en

rättvisande bild av företaget. Rimligheten har lagts till för att inte företag

medvetet skall kunna undervärdera sina tillgångar och övervärdera sina skulder

(Gröjer 2002).

Enligt intervjuad revisor1 används försiktighetsprincipen i detaljhandelsföretag

även om begreppet inte alltid är allmänt känt. De värderar t.ex. gärna sina

varulager lite i underkant och är försiktiga med att redovisa vinster innan de

genererats.

3.2.2 Flödesmodeller för anskaffningsvärdet

Beroende på om varulagret består av homogena eller heterogena produkter krävs

olika metoder för att bestämma anskaffningsvärdet för lagret. Om varorna är

heterogena har varje vara ett enskilt anskaffningsvärde. Är produkterna istället

homogena kan en s.k. flödesmodell användas för att bestämma värdet

(Lönnqvist 2006).

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 4 kap 11 § första stycket finns framförallt två

principer för att bestämma anskaffningsvärdet för varulager av likartade

tillgångar, först-in-först-ut-principen (FIFU) och vägda

genomsnittsprisprincipen. Det finns även fler principer som kan användas men

de ovan nämnda är de som står utskrivna i ÅRL (SFS 1995:1554). Den enda som

enligt lagen inte får användas är sist-in-först-ut-principen (SIFU).
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Först-in-först-ut

Med FIFU antas att varorna som finns i lagret är de senaste inköpta varorna.

Varorna som införskaffats först förväntas även lämna lagret först. Modellen skall

därmed bidra till att inkuransen minskar (Gröjer 2002). När anskaffningsvärdet

bestäms enligt denna princip bygger värdet på de senaste inköpspriserna

(Thomasson et al. 2006).

Vägda genomsnittspriser

Istället för att anta att de senaste inköpta varorna är kvar i lager antar vägda

genomsnittsprisprincipen att de varor som är kvar i lager vid årets slut är en vägd

andel av alla årets inköp och den ingående balansen i lager vid årets början

(Lönnqvist 2006). För att beräkna anskaffningsvärdet skiljs olika varumängder åt

och värdet bestäms med utgångspunkt i varumängdernas storlek och priser

(Thomasson et al. 2006).

I vissa fall kan det vara svårt att fastställa anskaffningsvärdet enligt metoderna

ovan och av praktiska skäl kan då alternativa tillvägagångssätt användas (RR 2:02

2002). Enligt intervjuad revisor1 är det t.ex. vanligt att i mindre företag utgå från

försäljningspriset då varulagret skall värderas. För att bestämma ett rimligt

anskaffningsvärde reduceras sedan försäljningspriset med bruttovinst och moms.

3.2.3 Inkurans

Det finns flera olika orsaker till att varor i lager blir inkuranta dvs. får ett

försämrat värde. Det kan handla om att varorna fått ett försämrat skick rent

fysiskt i form av t.ex. fukt- eller rostskador. Har varorna ett utgångsdatum kan

inkuransen bero på att datumet passerats. Ju närmare utgångsdatum desto

mindre tilltalande är varan för kunden. Säsongsvaror blir lätt föråldrade när nya

modeller och färger kommer in på marknaden och konkurrerar ut de redan

existerande varorna. Exempel på sådana säsongsvaror kan vara kläder, bilar och

datorer (Lönnqvist 2006).

Det försämrade värde som uppstår på varorna i lager skall ha en inverkan på

lagrets värde i bokslutet (Lönnqvist 2006). Används LVP tas en indirekt hänsyn

till inkurans genom att varorna då värderas till sitt nettoförsäljningsvärde i de fall
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det är lägre än anskaffningsvärdet. Därmed behövs ingen särskild beräkning av

inkurans göras (Artsberg 2005).

Enligt de skatterättsliga reglerna finns även en alternativregel, ett schablonavdrag

på tre procent för inkurans. Regeln gör det därmed möjligt att i vissa fall värdera

varulagret till 97 procent av varulagrets totala anskaffningsvärde. Värdet från

alternativregeln jämförs med summan av de lägsta värdena enligt LVP och

varulagret får enligt IL (SFS 1999:1229) 17 kap 3-4 §§ tas upp till det lägsta av de

två värdena (Rabe & Melbi 2008). Skulle värdet som fås genom alternativregeln

ge ett lägre värde än värdet genom LVP, kan det enligt praxis alltså användas

även om den verkliga inkuransen är mindre än tre procent (Artsberg 2005).

Tabell 3.1  Exempel på varulagervärdering

Varor Anskaffningsvärde Verkligt värde Lägsta värdets

princip

Vara 1 100 80 80

Vara 2 70 100 70

Vara 3 120 90 90

Summa 290 240

Schablonregel 0,97 x 290 = 281,30

Enligt lagstiftningen skall summan av lägsta värdena (240) jämföras med det

summerade anskaffningsvärdet reducerat med schablonavdraget på tre procent

(281,30) och det lägsta av de två värdena väljas. I exemplet ovan skulle varorna

då värderas till 240.

I praktiken är det enligt intervjuad revisor1 mycket vanligt att tre procents

schablonavdrag används. Det kan förekomma att schablonregeln används även

då värdering skett enligt lägsta värdets princip vilket leder till ett dubbelt

inkuransavdrag. Det är inte helt korrekt men ur revisorssynpunkt är det lättare

att acceptera ett för lågt värderat lager än ett för högt värderat lager, menar han.
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3.3 Lagerhållning

Att ha lager är en stor kostnad för företagen. Det innebär att en stor mängd

kapital binds upp och att det dessutom tillkommer kostnader för att förvara

lagret. Det finns även risk för inkurans när företag har stora lager. Lagret är till

för att omsättas och det ideala vore naturligtvis att lagret är tömt när den nya

leveransen kommer. Det är dock svårt att uppnå i praktiken då det kan uppstå

oförutsedda händelser som företagen måste gardera sig emot. För att kunna

hantera sådana situationer bör en säkerhetsmarginal finnas på företagens

varulager. Storleken på säkerhetsmarginalen är beroende av bl.a. hur lång

ledtiden är för de olika produkterna, dvs. hur lång tid det tar från det att en order

läggs till dess att varorna levereras till butiken. En annan faktor som påverkar

säkerhetsmarginalens storlek är hur mycket efterfrågan för produkten kan väntas

avvika från prognosen. Desto längre ledtid och högre frekvens av avvikande

efterfrågan desto större bör säkerhetsmarginalen vara. Den som i första hand

styr över hur stort lagret i ett företag ska vara är den som sköter inköpen. För att

inköpsansvarig skall veta hur mycket som ska köpas in är det bra att ha ett

system att förlita sig på. Det kan t.ex. vara ett system som håller reda på vad som

går in och ut ur företaget, vet när det är dags att beställa nytt och hur mycket

som bör beställas (Tonndorf 1998).

3.3.1 Bestämning av lagerkvantitet

För att kunna värdera lagret måste det först bestämmas vad lagret består av

(Johansson et al. 2008). Enligt Westermark (2006) finns det flera sätt för företag

att bestämma lagerkvantiteter. Det kan ske genom fysisk inventering, genom

tillämpning av ett lagerbokföringssystem eller genom att båda sätten kombineras.

När en fysisk inventering genomförs i samband med räkenskapsårets slut

innebär det att varje vara räknas, mäts eller vägs för att se hur många enheter

som finns (Johansson et al. 2008). Skulle inventeringen genomföras strax före

eller strax efter räkenskapsårets slut måste lagersaldot korrigeras med anledning

av de transaktioner som skett däremellan (Johansson et al. 1997).

Med ett lagerbokföringssystem har företag ständig kontroll över alla

varutransaktioner som sker och det kan alltid avläsas ett lagersaldo. I de flesta
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butiker finns idag datasystem där varorna skannas in via en streckkod.

Streckkoderna har inneburit en stor fördel för butikerna då det både går

snabbare och ger en högre grad av korrekthet. Dessutom kan lagerinformation

kontinuerligt hämtas ut vilket minskar behovet för frekventa fysiska

inventeringar (Stevenson 2007). Använder företaget sig av lagerbokföring krävs

det dock att systemet fungerar på ett tillförlitligt sätt och att det har testats

genom ett antal kontrollinventeringar under året (Johansson et al. 2008).

Kombinationsalternativet där både fysisk inventering genomförs samt att ett

tillförlitligt lagerbokföringssystem används är att föredra för att få maximal

kontroll över lagret (Westermark 1996).

3.4 Inköp

För att det skall finnas varor i lager måste de först köpas in. Betydelsen för hur

inköp sker har på senare år fått en allt större betydelse. Anledningar till den

större betydelsen kan vara att inköpen har direkt påverkan på resultatet i ett

företag, att många har insett vilka fördelar företag kan dra genom att skapa

långsiktigare relationer med sina leverantörer samt att hela inköpsarbetet blivit

mer komplext. Hur stort lager som finns hos detaljhandelsföretagen beror till

stor del på hur inköpen sker. Det som är grundläggande hos de flesta företag är

att få ett så effektivt varuflöde som möjligt för att därigenom kunna minska

varulagret. Här nedan följer en närmare redogörelse för en metod som bygger

just på effektivisering av varuflöden och som idag används i stora delar av

världen (Gadde & Håkansson 1998).

3.4.1 Just-in-time

Den japanska metoden just-in-time (JIT) är ett välkoordinerat system som

innebär att lagret minimeras genom att inköpen sker ofta och i små mängder och

att varorna levereras precis då de behövs. Från början tillämpades metoden mest

i produktionsverksamheter, men har nu utvecklats till att även användas inom

andra verksamheter där gods eller tjänster distribueras (Stevenson 2007).

Konceptet JIT utvecklades i Japan under 1950-talet. Det är ett ”pull/demand”

system vilket innebär att produkterna ”dras” framåt i leden till återförsäljare från
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leverantör när det finns ”behov” för produkterna. Med systemet levereras endast

så många produkter som behövs (Lysons & Gillingham 2003). JIT fungerar

därigenom även som ett hjälpmedel för att för att eliminera onödiga kostnader

(Storhagen 2003).

Vid tillämpning av JIT är det en förutsättning att leveranserna fungerar som de

ska. För att det skall vara möjligt är det nödvändigt för företagen att ha goda

kontakter med sina leverantörer. Det byggs långsiktiga relationer med ett fåtal

leverantörer istället för att det anlitas en mängd olika leverantörer vid varje

beställning. Allt som beställs måste komma precis när det ska och i exakt rätt

kvantitet. Dessutom måste alla produkter vara hela och funktionella. Skulle något

i systemet brista finns det stor risk att produkterna blir försenade (Lysons &

Gillingham 2003).

Det finns många fördelar som kan uppnås genom att tillämpa JIT:

• Lagerhållningskostnader kan sänkas genom minimering av lagren.

• Felaktiga varor kan upptäckas snabbare vilket också ger en högre kvalitet.

• Förändringar i design kan ske snabbare tack vare att beställningsserierna

är kortare och genom att det är färre leverantörer inblandade blir

administrationen effektivare (Lysons & Gillingham 2003).

3.5 Köpbeteende

Detaljhandelsföretagens inköp och varulager är i stor del påverkade av kunders

efterfrågan och köpbeteende. Enligt en studie som genomförts av Bergström

och Wikström (2002), angående utvecklingen av detaljhandeln i Värmland, beror

konsumtionen i en viss region på flera faktorer. De faktorer som nämns är; hur

många som bor inom regionen, vilka inkomster befolkningen har och hur villiga

kunderna är att konsumera.

Den inkomst som en person tjänar fördelas antingen på konsumtion eller på

sparande. Varje person måste bestämma hur inkomsten ska delas upp, i vilken

utsträckning han eller hon ska konsumera sin inkomst. När beslutet är taget är

frågan vad han eller hon väljer att konsumera (Bergström & Wikström 2002).

Förutom besluten finns det andra faktorer som kan påverka människors

konsumtion. Enligt Bergström och Wikström (2002) påverkar psykologiska

omständigheter och ett exempel på en sådan faktor är arbetslöshet. Stiger
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arbetslösheten bidrar det till att osäkerheten om kommande inkomster ökar och

det i sin tur kan bidra till att konsumtionen hämmas. Exemplet tyder på att

konsumenten inte bara baserar sin konsumtion på förutsättningarna som ges i

dagsläget utan även på vilka förutsättningar som kan ges i framtiden, vilket även

Erkelius (2005) skriver om i sin studie Prognoser över detaljhandelsförsäljning.

Enligt Rackham (1992) kan kunders köpprocess delas in i fyra stadier; behov,

informationssökning, tveksamhet inför beslut och genomförande av köp.

Beroende på hur engagerad en kund är i ett köp ser kundens köpprocess olika ut.

Ett komplexare köp leder ofta till en längre köpprocess (Dahlén & Lange 2003).

För att ett köp överhuvudtaget skall äga rum måste kunden uppfatta ett behov

som han eller hon har. När behovet är tillräckligt starkt börjar kunden söka efter

vilka alternativ som finns på marknaden. Beroende på hur mycket kännedom

kunden har om varan sedan tidigare varierar omfattningen på sökandet. Det

finns sedan flera aspekter som kan bidra till att kunden blir tveksam inför sitt

beslut. Kunden kan t.ex. känna att ett köp är riskabelt och känna oro inför valet.

Slutligen genomförs eventuellt köpet (Rackham 1992).
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4 Empiri
_____________________________________________________________

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras, varje enskilt företag var för

sig. Inledningsvis ses en sammanställning över vilka typer av detaljhandelsföretag som deltagit i

studien samt även en kort presentation av dem. Då empiriavsnittet är omfattande finns under

analysavsnittet sammanfattande tabeller över resultatet.

_____________________________________________________________

Tabell 3.1 Branscher

Bransch Antal företag

Skor 1

Väskor 1

Kläder 4

Inredning 1

Friluftsliv 1

Flera av ovanstående 1

Av de detaljhandelsföretag som intervjuats har fyra varit verksamma inom

klädbranschen medan resterande tillhör olika branscher, vilket ses ovan.

Tabell 3.2 Företagsinformation

Företag Antal

butiker

Antal

anställda

Årsomsättning Omsättningshastighet

lager (gånger per år)

1 2 8 10,5 Mkr 8-9

2 1 3 5 Mkr iu

3 1 3 6,5 Mkr 5

4 1 2 6 Mkr 1,5

5 1 5 8 Mkr 2-3

6 13 50 100 Mkr 8

7 1 4 iu iu

8 1 24 40 Mkr 2

9 1 3 2 Mkr iu

iu = ingen uppgift

I tabellen ovan presenteras information om respektive detaljhandelsföretag. I de

fall där uppgifter saknas har respondenten inte velat eller kunnat ge ett svar.
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4.1 Företag 1

Lager

Företaget gör en fysisk inventering per år och har dessutom ett väl utarbetat

datasystem där de hela tiden kan se exakt vad som finns i lager. De kan få ut

försäljningslistor på artiklar och varugrupper där de kan se vilka som t.ex.

genererat mest intäkter under vissa tider på året osv., allt för att optimera

försäljningen. Varje dag genomförs dessutom en avstämning av lagret. Efter två

timmars försäljning skrivs en plocklista ut på alla varor som sålts och som då

skall fyllas på från lagret. Då upptäcks det även om det är någon vara som inte

finns men som borde finnas, varan förs då in som svinn och lagret kan justeras

direkt. På det här viset finns alltid ett uppdaterat lagersaldo.

Inköp

I butiken finns två typer av varuslag, modevaror och stapelvaror. Modevarorna

varierar från säsong till säsong medan stapelvarorna alltid finns i butiken.

Modevarorna köps in ett par gånger om året på bl.a. mässor inför varje säsong.

Beställning av stapelvaror sker varje vecka och baseras på föregående veckas

försäljning. Leveranser sker kontinuerligt och varor som beställs på måndagen

finns i butiken lagom till helgen. Bruttovinsten på sålda varor ligger också till

grund för nybeställningar. Har en vara haft en låg bruttovinst, som följd av att

priset fått sättas ned, beställs den inte igen. Försäljningslistor används i hög grad

för att få en bra uppdatering på vad som efterfrågas. Det är därmed en hög

omsättning av varor i butikerna och varor blir inte liggande i lager särskilt länge.

Påverkan

När det gäller lagervolymen har det inte skett någon förändring i och med

finanskrisen, inte heller inköpsrutinerna har förändrats nämnvärt.

Butiksansvarig2 påpekar att det är viktigt att inte trycka ner sig själv i en

lågkonjunktur genom att minska inköpen. Det krävs varor i butiken för att

bibehålla omsättningen.

Värdering

Lagret värderas alltid till anskaffningsvärde, vilket finns inlagt i datasystemet och

därmed finns inga direkta svårigheter med att göra en värdering. Anledningen till

att anskaffningsvärdet används är enligt butiksansvarig för att det värdet alltid är

                                               
2 Butiksansvarig företag 1, intervju den 7 april 2009
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lägre än nettoförsäljningsvärdet. Vid bokslut ligger det senaste

anskaffningsvärdet till grund för värderingen, dvs. det är FIFU som tillämpas.

Företaget gör inte någon nedvärdering av varor utan istället dras ett

skattemässigt inkuransavdrag på tre procent enligt schablonmetoden. Varor som

inte säljer bra sätts oftast ner i pris och försvinner på så vis ut ur butiken relativt

snabbt. Därmed ligger de svårsålda varorna inte kvar och påverkar lagervärdet.

Ingen påverkan har skett gällande värdering i och med finanskrisen.

Påverkan i stort

Butiksansvarig menar att han ännu inte märkt av något förändrat köpbeteende

hos kunderna och en förklaring kan vara att det är först nu som många varslade

får lämna sina arbeten. Karlstad har heller inte drabbats av varsel i samma

utsträckning som andra orter i Värmland. Branschen är enligt honom en relativt

jämn bransch utan kraftiga svängningar i försäljning.

Sammanfattningsvis konstaterar butiksansvarig att det viktiga är att tänka positivt

och konstruktivt istället för destruktivt, vilket lätt kan ske med en negativ

mediepåverkan. Media spelar även en stor roll för kunders köpbeteende, menar

han. Det är inte alltid fakta som är avgörande utan psykologiska faktorer kan ha

stor inverkan. Ett exempel kan vara vad andra människor gör eller säger.
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4.2 Företag 2

Lager

Fysisk inventering av lagret gör företaget en gång per år och löpande uppföljning

sker kontinuerligt. I och med att det är en liten butik har de god kontroll över

vad som finns. Varulagret är, enligt butiksansvarig3, minimerat för att butiken

ständigt skall kunna hålla det uppdaterat.

Inköp

Inköp sker veckovis och styrs mycket av säsong. Företaget har bra kontakt med

sina leverantörer och det gör att de kan få hem varorna med endast några dagars

ledtid.

Påverkan

Butikens lagervolym har minskat efter att finanskrisen brutit ut. Butiksansvarig

säger att de är försiktigare nu och vågar inte lika mycket. De köper inte in lika

mycket åt gången utan gör tätare inköp istället. Mängden inköpta varor har inte

ändrats än men lagret är minimerat pga. de tätare inköpen.

Värdering

Varorna värderas till anskaffningsvärde. Skulle en vara ha ett lägre

nettoförsäljningsvärde sker en nedskrivning. Dessutom används

schablonavdraget för inkurans på tre procent. Varor som inte går att sälja alls

skänks till t.ex. Gengåvan och värdet skrivs då av. Ingen förändring har skett

med värderingen i och med finanskrisen.

Påverkan i stort

Butiksansvarig tycker att beteendet hos kunderna har förändrats. Idag kommer

kunder in och provar mer, frågar mer och det tar längre tid innan köp

genomförs. Det gör att butiken också blir försiktigare. Istället för att stå med ett

stort lager genomförs åtstramningar redan nu. Butiksansvarig tror att det är

media som i stor grad påverkar köpbeteendet.

                                               
3 Butiksansvarig företag 2, intervju den 8 april 2009
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4.3 Företag 3

Lager

Företaget gör fysisk inventering av varulagret en gång per år och det sker i

samband med bokslutet. Varulagret skiftar i storlek beroende på säsonger, det är

som störst i mitten av april och i slutet av september då inköp skett.

Försäljningsstatistik förs varje dag för att se vad som sålts och ligger till grund

för beställning. Även ett delårsbokslut upprättas varje månad och företaget får då

fram ett lagervärde.

Inköp

Stora inköp sker två gånger om året, till våren och hösten. Butiken är liten och

det finns inte möjlighet till att ha ett stort varulager. Kompletterande inköp sker

därför varje dag. Företaget har bra avtal med sina leverantörer och kan få hem

varorna dagen efter beställning.

Påverkan

De stora inköpen har inför hösten reducerats med 22 procent. För att

kompensera reduktionen har företaget försett sig med möjligheten att kunna

beställa mer varor löpande under säsong. Inköpen hålls nere men samtidigt

menar butiksansvarig4 att butiken inte kan stå utan varor, då sjunker

omsättningen pga. varubrist.

Värdering

Värdering sker till anskaffningsvärdet som enligt butiksansvarig alltid är lägre än

nettoförsäljningsvärdet. För att ta hänsyn till inkurans används schablonavdraget

på tre procent. Finanskrisen har inte förändrat företagets varulagervärdering.

Påverkan i stort

Butiken har inte tappat mer än tre procent på de tre första månaderna i

jämförelse med föregående år. Dessutom var 2008 butikens bästa försäljningsår

någonsin vilket ger dem höga siffror att jämföra med. Med anledning av detta

menar butiksansvarig att de inte har något att oroa sig för i dagsläget. Deras typ

av butik har enligt honom försäljningsmässigt säkra kunder och han tror och

hoppas att de inte kommer att drabbas så mycket.

                                               
4 Butiksansvarig företag 3, intervju den 14 april 2009
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4.4 Företag 4

Lager

Butiken har låg omsättningshastighet på sitt lager. Det kan förklaras med att

branschen som företaget är verksamt i är konservativ. Vissa varor ur deras

sortiment har sett likadana ut de senaste tio åren. En fysisk inventering

genomförs i samband med årsbokslut men uppföljning av varulagret sker

kontinuerligt. De anställda är alltid i butiken och har då ständig kontroll över

lagret. Butiken har inget datasystem utan all uppföljning sker manuellt.

Inköp

Butiken har två stora inköpsperioder varje år, en inför våren och en inför hösten.

Inköp sker även löpande då de arbetar mycket med support och konsultation till

kunderna och kan på begäran beställa hem specifika varor.

Påverkan

Enligt butiksansvarig5 har de inte känt av någon negativ påverkan av finanskrisen

när det gäller försäljning, istället har en ökning skett. Trots den ökade

försäljningen har ändå försiktighetsåtgärder vidtagits i form av neddragningar av

de stora inköpen. De satsar lite mer på säkra produkter och vissa osäkrare

varumärken har tagits bort ur sortimentet. Butiksansvarig berättar att deras

leverantörer höjt vissa priser på kompletterande inköp under säsong.

Prishöjningarna har dock varit marginella och därmed inte påverkat butiken

nämnvärt.

Värdering

Butiken har väldigt många produkter och med väldigt olika marginaler.

Avsaknaden av ett datasystem gör det svårt att hålla isär de olika inköpstillfällena

och veta vad det exakta anskaffningsvärdet för varje vara uppgår till. Företaget

värderar därför varorna till det värde de anses kunna säljas för och de värdena

lämnas sedan till revisorn. Butiksansvarig förklarar att det är revisorn som sköter

själva värderingen i bokslutet. Han är inte helt säker på hur det går till men

berättar att de beräknar en genomsnittlig bruttovinstmarginal och att det är

troligt att revisorn använder den för att få fram ett rimligt lagervärde. Huruvida

schablonregeln på tre procent används vet han inte. Ingen skillnad i värdering

har skett i och med finanskrisen.

                                               
5 Butiksansvarig företag 4, intervju den 16 april 2009
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Påverkan i stort

Företaget har inte påverkats direkt av finanskrisen men vissa

försiktighetsåtgärder har ändå vidtagits. Butiksansvarig vill dock påpeka att de

minskade inköpen har med yttre påverkan att göra, som t.ex. media, och inte

med minskad försäljning. Han tror inte att butiken kommer att påverkas i någon

större omfattning tack vare att Karlstad inte drabbats av några större varsel.

4.5 Företag 5

Lager

Fysisk inventering av lagret genomförs två gånger per år men företaget har ett

datasystem där uppföljning av lagret kan ske löpande under året. I systemet kan

det bl.a. utläsas när och hur stor försäljningen varit. Orsaken till att fysisk

inventering sker två gånger per år istället för en gång per år är att ett nytt

kassasystem installerats och företaget vill då veta att det fungerar som det ska.

Inköp

Stora inköp sker två gånger per år bl.a. genom att företaget åker på mässa i

januari. Beroende på hur försäljningen går gör butiken ombeställningar löpande

under året.

Påverkan

Enligt butiksansvarig6 vill inte deras leverantörer bli stående med stora varulager.

För att vara säker på att få varor måste därför en stor del av inköpen ske i

grundorder. Trots det försöker företaget minska sina inköp och köper inte in lika

mycket som i vanliga fall. Företaget har blivit mer försiktigt men samtidigt vill

butiksansvarig påpeka att utan varor kan ingen försäljning äga rum.

Värdering

Värdering sker till anskaffningsvärde men skulle nettoförsäljningsvärdet vara

lägre sker en nedskrivning. Dessutom används även schablonavdraget på tre

procent. När företaget har gjort inköp av samma vara vid olika inköpstillfällen till

olika pris räknar datasystemet ut ett vägt genomsnittspris för varan och det är det

värdet som används vid bokslut. Butiksansvarig tycker inte att det finns några
                                               
6 Butiksansvarig företag 5, intervju den 17 april 2009
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svårigheter med denna värdering då det finns datorsystem till hjälp.

Värderingsmässigt har det inte skett någon förändring i och med finanskrisen.

Påverkan i stort

Butiksansvarig menar att kunderna är lite mer försiktiga med sina inköp nu.

Tidigare förekom impulsköp mer frekvent medan kunderna idag är mer

eftertänksamma. Det märks framförallt på de dyrare varorna.

4.6 Företag 6

Lager

En fysisk inventering genomförs vid bokslutet och dessutom finns ett

lagersystem där alla varor finns med. Det gör att det hela tiden finns en god bild

över lagret och differenserna är små. Uppföljning av lager sker veckovis då bl.a.

lagernivåer ses över.

Inköp

Då inköpen sker finns enligt VD7 en budget som måste hållas. Där finns angivet

exakt hur mycket resurser som finns för de olika varugrupperna och det gäller att

försöka få ihop ett bra sortiment med de resurser som finns.

Företaget har två större inköpsperioder per år, en inför hösten och en inför

våren. Då företaget har många olika leverantörer blir inköpen väldigt

tidskrävande. De första ordrarna som läggs är på basvaror som inte är så

modebetonade. Ordrar på nyheter läggs sedan så sent som möjligt. Till viss del

sker även inköp löpande under året. Många leverantörer har mellankollektioner,

två till tre per säsong, då nyheter lanseras. I grundorder beställer företaget in 80 –

85 procent av den totala mängden varor för säsongen medan 15 – 20 procent

köps in löpande. Ett problem i branschen är att det är långa ledtider då varorna

inte tillverkas i Sverige utan i Asien och Sydeuropa.

Påverkan

I och med finanskrisen vidtas större försiktighet vid inköp. Ambitionen är att få

ner volymen på lagren, framförallt vid slutet av en säsong då risken finns att

varor blir kvar i lager en längre tid. Att hålla lagret nere är viktigt för företaget,
                                               
7 VD företag 6, intervju den 20 april 2009
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dels för att ingen vet vad som kommer att hända med finanskrisen och dels för

att de inte vill binda upp för mycket pengar i lager då företaget växer, menar

VD:n. För att hålla lagret nere har en viss förskjutning mot löpande inköp skett.

Helst skulle företaget vilja öka andelen ytterligare men då även distributörerna

minskat sina lager finns inte samma möjligheter idag att göra kompletterande

beställningar.

Valutakursen är också något som påverkar företagets inköp. Kronan har blivit

svagare och de importerade varorna har blivit dyrare, framförallt de som görs i

Europa med euron som valuta.

Värdering

Företaget värderar sina varor till anskaffningsvärdet. De varor som finns kvar i

lager när säsongen är slut anses inte ha samma värde som vid inköpet och de

varorna skrivs därför ner vid varje bokslut. Schablonavdraget på tre procent

anses inte täcka inkuransen och används därför inte. Istället används en

värderingsnyckel som innebär att varorna skrivs ner med en viss procent

beroende på bl.a. ålder och försäljningsomkostnader. Nedskrivna varor reas

sedan oftast ut och all data om nedskrivning och försäljning kan tydligt följas

upp i det datasystem som finns. Företaget är noga med att poängtera att de inte

vill värdera sitt lager för högt. Finns det varor som det inte går att få någon

förtjänst på alls skrivs de av och skänks till välgörande ändamål, men det händer

inte särskilt ofta då det mesta har ett pris. Då varor köpts in vid flera tillfällen

och inköpspriset varierat är det till det senaste inköpta priset som varorna

värderas till. Företaget tillämpar alltså FIFU. Företaget har inte ändrat sin

varulagervärdering i och med finanskrisen.

Påverkan i stort

Hittills har företaget inte märkt av något av finanskrisen, försäljningen var bra

även under hösten. Enligt VD:n återstår det att se om kunderna kommer att

behöva köpa billigare varor, i så fall får sortimentet styras om. Det gäller också

att vara uppmärksam på hur alla varsel kommer att påverka branschen och vad

ökad arbetslöshet kan komma att innebära.

Eftersom framtiden är så osäker som den är har företaget inte budgeterat någon

omsättningsökning på de befintliga butikerna för 2009. Däremot har företaget i

år öppnat en ny butik och kommer under nästa år att öppna två nya butiker trots

finanskrisen.
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4.7 Företag 7

Lager

Företaget består av både butik och grossistverksamhet och lagret kan därför

variera en del i storlek. Vid vissa tillfällen kan lagret vara ganska stort, men

mycket kan vara förbeställt och på väg ut till kund. Ibland händer det dock att

varor blir kvar i lager om en återförsäljare inte kan betala fakturan. Varulagret

ökar då i omfattning och varorna får säljas i den egna butiken istället. De varor

som finns i företaget är oftast väldigt hållbara trendmässigt och blir inte

omoderna i samma utsträckning som i många andra butiker i samma bransch.

Inventering sker en gång om året vid bokslut. Då inget datasystem finns blir

inventeringen svårhanterlig och resurskrävande, menar butiksansvarig8. På sikt

hoppas hon kunna införa ett datasystem för att bl.a. kunna ha bättre kontroll

över lagret löpande under året.

Inköp

Inköpen sker i huvudsak vid två tillfällen per år, ett halvår före säsong, på

mässor eller via agenter. Butiksansvarig berättar att hon även har egna

inköpskanaler där hon köper in varor kontinuerligt.

Påverkan

När det gäller inköpen sker de enligt butiksansvarig med en större försiktighet i

dagsläget. Kronan har blivit svagare vilket gjort att varor som köps in från

Danmark och övriga Europa blivit dyrare. Varorna ut till kund blir därmed också

dyrare och det finns en viss osäkerhet om hur känsliga kunderna är för en sådan

prishöjning. Därför är varuinköpen lite mindre idag än vad de har varit tidigare

och hon väljer att handla av svenska grossister i den mån det går.

Värdering

Vid bokslut värderas varorna till anskaffningsvärdet. Har inköp skett vid flera

tillfällen används det senaste anskaffningsvärdet, dvs. FIFU tillämpas. Då det

gäller inkuranta varor, varor som inte säljer bra eller varor av sämre kvalitet, sker

nedskrivning. Butiksansvarig är dock osäker på om det är schablonregeln på tre

procent som används eller om det sker en större nedskrivning. Det är revisorn

                                               
8 Butiksansvarig företag 7, intervju den 21 april 2009
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som sköter de frågorna utifrån inventeringslistor och anskaffningsvärdet på

varorna.

Påverkan i stort

Som grossist har butiksansvarig sett att många butiker kan få komma att slå igen,

vilket skulle leda till minskad försäljning för hennes egen del. Hon tror ändå inte

att det nödvändigtvis behöver vara enbart något negativt. Enligt henne råder idag

en överetablering inom branschen och de som inte är tillräckligt starka på

marknaden slås ut och det ger plats åt nya företag att etablera sig. En annan

aspekt som butiksansvarig nämner är att många gärna arbetar med mindre och

tätare inköp, bl.a. hennes återförsäljare är tacksamma för att inte behöva lägga

hela ordern vid ett och samma tillfälle. Förutom skillnaden i inköp satsas det

även mer på säkra varor, varor som kunderna alltid vill ha.

I den egna butiken har det, enligt butiksansvarig, ännu inte märkts av någon

större förändring i kundernas beteende, möjligtvis att det tar lite längre tid tills att

köpet inträffar. Kunderna är mer eftertänksamma än vad de har varit tidigare.

4.8 Företag 8

Lager

Fysisk inventering av varulagret sker en gång per år och det är alltid när

varulagret är som minst, oftast i januari. Löpande under året följs lagret upp varje

vecka med möte där veckorapporter diskuteras. I veckorapporten kan utläsas hur

försäljningen gått, vilken omsättningshastighet lagret har etc.

Inköp

Företaget gör två stora inköp per år. Dessutom sker löpande inköp under året

för att ta in nyheter och för att komplettera sitt sortiment. Enligt VD:n 9 har

företaget en budget för varje säsong. Säsongsbudgeten är uppdelad i två delar,

dels de varor som köps in i grundorder och dels de varor som köps in under

säsong.

Påverkan

Enligt VD:n är de i dagsläget väldigt försiktiga med att bygga varulager, skulle

marknaden vika en gång till vill de inte stå med ett för stort lager. Företaget vill
                                               
9 VD företag 8, intervju den 23 april 2009
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snarare minska sitt varulager i jämförelse med föregående år än öka det. På

inköpssidan har skillnaden blivit att butiken beställer mindre i grundorder och

beställer mer löpande under säsongen.

Företaget köper in varor från utlandet och pga. den svaga kronan har inköpen

från exempelvis Tyskland blivit mycket dyrare. Däremot har inte VD:n märkt av

någon prisökning hos de svenska leverantörerna. Företaget försöker i så stor

utsträckning som möjligt bygga långsiktiga relationer med sina leverantörer och

på så sätt ha möjlighet att anpassa sina inköp efter vilka omständigheter som

råder.

Värdering

Varulagret värderas till anskaffningsvärdet med ett avdrag på tre procent för

inkurans. Värdering till anskaffningsvärdet sker pga. att det är ytterst sällsynt att

nettoförsäljningsvärdet är lägre, menar VD. Skulle inköp ha skett flera gånger

under ett år till olika inköpspris räknas ett vägt genomsnitt ut för

anskaffningsvärdet. Ingen förändring av varulagervärderingen har skett pga.

finanskrisen.

Påverkan i stort

I och med finanskrisen har omsättningen minskat för företaget och butiken ser

över sitt varulager och försöker minimera det med minskade grundinköp.

Enligt VD:n är det inte lika mycket människor som rör sig i butiken idag och

kunderna är inte lika köpbenägna som tidigare. Dock tycker han att det börjar

vända en aning, under hösten var det sämre.

4.9 Företag 9

Lager

Fysisk inventering sker en gång om året i samband med bokslut. Datasystem för

uppföljning av varulager saknas i dagsläget.

Inköp

Största delen av butikens utbud köps från utlandet. Inköpsrutinerna ser olika ut

beroende på varugrupp. Vissa varor köps in två gånger om året under en resa till

London medan andra varor köps in löpande med lite olika intervall.
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Påverkan

Varulagret har reducerats under det senaste året men det är inte bara finanskrisen

som har varit orsak till minskningen. Oavsett om finanskrisen uppstått eller ej

har denna bransch, enligt butiksansvarig10, haft en nedgång de senaste åren.

Tack vare att butiksansvarig har bra kontakt med sina leverantörer har det

funnits möjlighet att köpa in varor vid rätt tillfällen. Det köps dock inte in lika

mycket varor idag jämfört med tidigare. Då den svenska kronan blivit svagare

och utländska varor därmed dyrare försöker butiksansvarig nu hitta leverantörer

som har motsvarande varor i Sverige.

Värdering

Värdering av varulagret sker till anskaffningspris och det upplevs inte finnas

några svårigheter med värderingen. Då det gäller inkuranta varor sker en

nedskrivning. Butiksansvarig överlåter värderingen av varulagret åt sin revisor

och hon vet därför inte vilken typ av nedskrivning som sker.

Påverkan i stort

Enligt butiksansvarig har finanskrisen påverkat företaget negativt och gjort

situationen svårare ekonomiskt. Försäljningen har gått ner med en viss procent

men det är svårt att säga om det bara beror på finanskrisen. Butiksansvarig

tycker sig märka av en viss förändring av kundernas köpbeteende. I dagsläget är

kunderna mer eftertänksamma och handlar inte lika mycket som tidigare.

En del leverantörer till företaget har varit tvungna att slå igen, vilket naturligtvis

inte är bra för butiken. Via sina leverantörer har butiksansvarig fått information

om att företag inom branschen runtom i hela Europa har det svårare nu, det är

många som inte handlar lika mycket längre.

                                               
10 Butiksansvarig företag 9, intervju den 23 april 2009
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5 Analys
_____________________________________________________________

I analysavsnittet kommer resultaten från empirin att sammanställas. Resultatet är uppdelat i

tre delar: varulagervärdering, varulager och inköp samt köpbeteende.

_____________________________________________________________

5.1 Varulagervärdering

Tabell 5.1 Hur detaljhandelsföretagen värderar sina varulager

Företag Värdering Flödesmodell LVP Schablon Förändring

1 Anskaffningsvärde FIFU Ja Ja Nej

2 Anskaffningsvärde iu Ja Ja Nej

3 Anskaffningsvärde iu Ja Ja Nej

4 Anskaffningsvärde iu iu iu Nej

5 Anskaffningsvärde Vägt

genomsnitt

Ja Ja Nej

6 Anskaffningsvärde FIFU Ja Nej Nej

7 Anskaffningsvärde FIFU iu iu Nej

8 Anskaffningsvärde Vägt

genomsnitt

Ja Ja Nej

9 Anskaffningsvärde iu iu iu Nej

iu = ingen uppgift

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) skall ett varulager värderas till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. IL (SFS 1999:1229) anger

dessutom en alternativregel som ger företag möjlighet att ta upp sitt lager till 97

procent av det totala anskaffningsvärdet. Alternativregeln eller schablonregeln

som den också kallas är till för att företagen skall kunna göra avdrag för inkurans

på ett enkelt sätt. Skulle inkuransen vara större än vad som täcks i de tre

procenten skall varorna istället värderas till nettoförsäljningsvärdet enligt LVP

(Rabe & Melbi 2008).

Det som kan sägas överlag är att det finns en viss skillnad mellan den teoretiska

sidan och den praktiska sidan av varulagervärdering. Enligt Rabe och Melbi

(2008) skall både anskaffningsvärde och verkligt värde beräknas och jämföras för



Analys

38

att LVP skall kunna tillämpas. I verkligheten sker enligt intervjuad revisor1 en

viss förenkling av processen. Det sker inte alltid någon jämförelse med verkligt

värde då det som regel är anskaffningsvärdet som är det lägsta. I vissa mindre

detaljhandelsföretag kan dessutom ett rimligt anskaffningsvärde beräknas genom

att reducera försäljningspris med moms och bruttovinst.

Enligt tabellen ovan värderar de flesta av de tillfrågade detaljhandelsföretagen sitt

varulager enligt LVP. Det har dock förekommit lite olika varianter på hur det

verkligen går till och de kan delas in i olika grupper beroende på hur de tillämpar

LVP.

• Grupp 1 (företag 1, 3 och 8) har angivit att de värderar sitt varulager till

anskaffningsvärdet och att inkuransavdrag görs enligt schablon.

• Grupp 2 (företag 6) värderar sitt lager till anskaffningsvärde och skriver

vid behov ner varor till verkligt värde i samband med bokslutet.

• Grupp 3 (företag 2 och 5) värderar sitt lager till anskaffningsvärde och

skriver vid behov ner varor till verkligt värde i samband med bokslutet.

Det görs dessutom ett inkuransavdrag enligt schablon.

•  Grupp 4 (företag 4, 7 och 9) saknar vissa uppgifter angående värderingen

av varulager.

Grupp 1

De företag som värderar till anskaffningsvärde menar att eftersom de vet att det

värdet alltid är lägst gör de heller inte någon direkt jämförelse med

nettoförsäljningsvärdet. Samtliga tre företag har välutvecklade datasystem där det

är lätt att hålla ordning på de olika anskaffningsvärdena. Två av företagen har en

hög omsättningshastighet på sina varulager och har inte märkt av någon större

nedgång i försäljningen. Det tredje företaget anger dock att de märkt av en viss

minskning av försäljningen och att de ser över sina varulager noggrannare nu.

För att ta hänsyn till inkurans använder de schablonavdraget på tre procent.

Grupp 2

Grupp två består endast av ett enda företag och skulle egentligen kunna slås ihop

med företagen i grupp 3 (se nedan). Då det i företag 6 förekommer en sådan

tydlig tillämpning av LVP valdes ändå att särskilja företaget från de övriga och

låta det bilda en egen grupp. Företag 6 har, för att hantera inkuransavdragen,
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tagit fram en värderingsnyckel där varorna skrivs ner efter en viss tabell. Enligt

RR 2:02 (2002) skall hänsyn till inkurans tas genom att värdering sker till det

lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Det är precis det företag

6 gör då de värderar sitt varulager till anskaffningsvärdet med nedskrivning till

verkligt värde vid behov.

Grupp 3

Då det gäller företagen i grupp tre har båda angett att värdering sker till

anskaffningsvärde. De har även berättat att det vid bokslut förekommer att varor

som inte kan säljas till ordinarie pris måste skrivas ner. Företagen har dessutom

angett att de även använder schablonregeln för hantering av inkurans. I och med

att varulagret både skrivs ner till verkligt värde samt att schablonavdraget

tillämpas innebär det att ett dubbelt inkuransavdrag sker, något som enligt

intervjuad revisor1 inte är helt ovanligt.

Grupp 4

Värderingen av varulagret hos företag 4 sker förmodligen till ett uppskattat

anskaffningsvärde utifrån försäljningspris. Hos företag 7 och 9 värderas varorna

till anskaffningsvärdet med avdrag för inkurans. Företagen lämnar helt ifrån sig

värderingen till sin revisor och har därför inga exakta uppgifter om hur den går

till. Därmed framgår inte huruvida företagen tillämpar schablonregeln eller ej.

Gällande vilken flödesmodell som används för att bestämma vilket

anskaffningspris en vara skall tas upp till är det både FIFU och vägda

genomsnittsprincipen som tillämpas. Det har funnits vissa svårigheter att få svar

på frågor angående flödesmodeller då det verkar vara något som inte är så

allmänt känt bland mindre detaljhandelsföretag. Det är främst de företag där

datasystem finns som har en klar bild över hur anskaffningsvärdet beräknas.

Beträffande finanskrisen och huruvida den påverkat hur detaljhandelsföretagens

värderar sina lager har samtliga respondenter svarat att det inte har skett någon

förändring i värderingen.
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5.2 Varulager och inköp

Tabell 5.2 Lager- och inköpspåverkan

Företag Lagerpåverkan Inköpspåverkan

1 - -

2 Minskad volym Tätare inköp

3 Minskad volym Tätare inköp

4 - Tätare inköp

5 Minskad volym Minskade inköp

6 - Tätare inköp

7 - Tätare inköp

8 Minskad volym Tätare inköp

9 Minskad volym Minskade inköp

I och med finanskrisen och den lågkonjunktur som råder är det viktigt för

företagen att se över sina kostnader. Lagerhållning och lagerhållningskostnader

är, som Tonndorf (1998) säger, en stor post hos detaljhandelsföretag. Förutom

att företaget binder upp kapital med sitt varulager löper de även risk för att varor

blir kvar i lager en längre tid. Då varor blir liggande i lager en längre tid finns risk

för att de blir inkuranta och inte kan säljas till sitt ursprungliga pris. För att slippa

binda upp kapital och minska risken för inkurans kan detaljhandelsföretagen, i

den mån det är möjligt, försöka minska sina lager och därmed också

lagerhållningskostnaderna (Tonndorf 1998).

Av de detaljhandelsföretag som intervjuats är det fler än hälften som uppgett att

de vidtagit försiktighet genom att reducera sina lager, då de inte vet hur framtida

försäljning kommer att se ut. Det finns dock även de som inte minskat sina lager

alls, som menar att försäljningen sett fortsatt positiv ut och att åtgärder istället

vidtagits genom ändrade inköpsrutiner.

När det gäller inköpsrutiner har samtliga detaljhandelsföretag som deltagit i

studien två större inköpsperioder per år. Inköpsperioderna är uppdelade efter

säsong, en inför hösten och en inför våren. Inköpen för säsongerna sker i regel

sex månader i förväg. Förutom de stora inköpen sker även kompletterande

inköp löpande under året. Genom att ha två stora inköpsperioder är varulagren

tidvis stora i jämförelse med resten av året. Sedan minskar varulagret successivt

under säsongen i och med att varor säljs.
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Enligt Tonndorf (1998) kan ett datasystem underlätta vid inköpsprocessen då det

lätt går att se vilka varor som finns i lager och vilka som behöver beställas. Av de

detaljhandelsföretag som intervjuats har fler än hälften angett att de har mer eller

mindre utvecklade datasystem. Företag 1 förklarade att de har ett datasystem där

de ständigt kan se exakt hur försäljning och lager ser ut. De använder också

datasystemet då de gör sina löpande beställningar.

För att effektivisera sina inköp och minimera sina varulager kan företag enligt

Stevenson (2007) arbeta mot JIT principen. Av de detaljhandelsföretag som

deltagit i studien har sex av nio pga. finanskrisen börjat arbeta med tätare inköp.

Deras stora inköp har minskat och de beställer mer löpande under säsongerna.

Förutom tätare inköp har även några av detaljhandelsföretagen minskat sina

inköp efter att finanskrisen brutit ut. Anledningen till detta är också för att vara

mer säker mot eventuella förändringar i efterfrågan.

Ett företag, företag 1, har varken minskat sina varulagervolymer eller ändrat sina

inköpsrutiner. Det framgår dock att de redan sedan tidigare har ett relativt litet

lager i förhållande till omsättning och lagret omsätts flest gånger per år av alla de

intervjuade företagen. Företag 1 arbetar dessutom redan med täta inköp som

sker veckovis och ingen förändring har därför skett pga. finanskrisen.

Lågkonjunkturen som råder i Sverige idag har bidragit med att den svenska

kronan har försvagats (Örn 2009), vilket även bekräftas av fler än hälften av

detaljhandelsföretagen. Kursnedgången har lett till att importen av varor i

utländsk valuta blivit dyrare. Ett exempel är företag 9 som istället för att handla

ifrån utländska leverantörer försöker hitta leverantörer i Sverige med likartade

varor. Företag 7 som förutom butiken även har en grossistverksamhet bekräftar

även ökningen av fler som vill handla av svenska grossister istället för att

importera.

Det är inte bara återförsäljare som blivit påverkade av finanskrisen och ändrat

sina inköpsrutiner. Några av respondenterna berättade även att deras

leverantörer blivit påverkade. För att slippa stå med stora lager har vissa

leverantörer och distributörer minskat sina inköp. Att leverantörerna minskar

sina lager påverkar också detaljhandelsföretagen. För att vara säkra på att få de

varor de behöver måste de kanske beställa dem i en grundorder ett halvår i
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förväg. Möjligheterna att arbeta mot JIT och göra tätare inköp kan alltså komma

att hämmas av att leverantörer och distributörer tillämpar större försiktighet och

drar ner på sina lager. Ett exempel är företag 6 där viljan att arbeta mer med

kontinuerliga inköp finns men möjligheten att göra det är begränsad pga. att

distributörer i Sverige inte har tillräckligt stora lager.

En förutsättning för att kunna arbeta mer med löpande inköp är att företagen

har goda kontakter med sina leverantörer (Lysons & Gillingham 2003). Som liten

detaljist är det nödvändigt att ha rätt leverantörer för att verksamheten skall

fungera, något som bekräftas av företag 2, 3 och 9.

5.3 Köpbeteende

Detaljhandelsföretagens förändrade inköpsrutiner grundar sig i en försiktighet

mot avvikande efterfrågan. Av de tillfrågade företagen svarade fler än hälften att

kundernas köpbeteende har förändrats den senaste tiden. I dagsläget är kunderna

mer försiktiga, det tar längre tid innan köp genomförs. Kunderna frågar mer och

är mer eftertänksamma, impulsköpen har minskat. Trots finanskris och den

rådande lågkonjunkturen vill dock en tredjedel av detaljhandelsföretagen

poängtera att det är viktigt att bibehålla omsättningen och ha varor till

förfogande. Det är efterfrågan som styr butikernas försäljning men finns det inte

varor i butikerna kan inte försäljning ske. Det gäller att tänka positivt och inte

försätta sig själv i en lågkonjunktur, menar butiksansvarig i företag 1.

Orsaken till att kunders köpbeteende har förändrats tror några av de tillfrågade

beror på den osäkerhet som finanskrisen har bidragit med. Enligt Bergström och

Wikström (2002) bekräftas att psykologiska omständigheter kan ha påverkan på

människors konsumtion. Respondenterna, bl.a. företag 1 och 2, tror att det är

media som i stor grad bidragit till osäkerheten. Några av de tillfrågade nämner

även att Karlstad, till skillnad från andra ställen runt om i Värmland, hittills blivit

mer förskonade från varsel. Hade Karlstad blivit mer drabbat av varsel hade

kanske företagen blivit mer påverkade än vad de blivit.
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6 Slutsats
_____________________________________________________________

De slutsatser som dragits genom att analysera de resultat som erhållits i studien kommer att

presenteras nedan och de kommer att knytas ihop med problemformulering och syfte.

Avslutningsvis ges egna reflektioner samt förslag till fortsatta studier inom området.

_____________________________________________________________

Hur värderar detaljhandelsföretag sina varulager, och har det skett någon

förändring pga. finanskrisen?

De detaljhandelsföretag som intervjuats har givit mer eller mindre klara svar på

frågorna kring värdering av varulager. De varierande svaren torde bero på att alla

respondenter inte varit lika insatta i värderingsfrågorna, och det är naturligtvis

också något som påverkar reliabiliteten/validiteten i studien. Från flertalet

respondenter har dock ändå tillfredsställande svar mottagits.

Det genomgående resultatet av studien är att det finns en stor variation i hur

värdering av varulager går till. Tillämpningen sker på något olika vis i de olika

företagen bl.a. beroende på hur stora de är och hur välutvecklade datasystem de

har. Dessutom har försäljningstrender haft betydelse för hur processen vid

värdering går till. Det bekräftas av den revisor1 som intervjuats att det finns

skillnader i värdering mellan olika typer av detaljhandelsföretag beroende på vilka

förutsättningar de har. Värderingen hos de intervjuade detaljhandelsföretagen

sker på minst tre olika vis:

• Till anskaffningsvärde med tre procents schablonavdrag.

• Till anskaffningsvärde med nedskrivning av vissa varor.

• Till anskaffningsvärde med nedskrivning av vissa varor samt tre procents

schablonavdrag.

Det kan sammanfattas till att det i praktiken inte finns ett sätt att värdera sitt

varulager, utan att varje företag i stort sett har sin egen variant av hur

värderingen går till. Genomgående kan dock sägas att samtliga intervjuade

detaljhandelsföretag är noga med att inte värdera sina lager för högt. Oavsett

vilken av ovan nämnda metoder som används är det därför alltid lägsta möjliga

värde som används. Därmed tillämpas alltså LVP som i sin tur är en tillämpning

av försiktighetsprincipen.
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Samtliga detaljhandelsföretag har angett att de inte har ändrat sin värdering av

varulagret pga. finanskrisen. Det har alltså inte varit nödvändigt för

detaljhandelsföretagen att skriva ner sina lager mer än vanligt i dagens läge.

Har finanskrisen påverkat detaljhandelsföretagens varulagervolym och

inköpsrutiner samt har kundernas köpbeteende förändrats?

Enligt analysen har lagervolymen ändrats hos drygt hälften av de intervjuade

detaljhandelsföretagen. Samtliga respondenter som förändrat sina lagervolymer

har uppgett att de minskat volymen till följd av finanskrisen och den osäkerhet

som råder på marknaden.

Då det gäller köpbeteendet hos kunder har fler än hälften angett att de märker av

en viss försiktighet hos kunderna nu. I dagsläget överväger kunder sina inköp

mer vilket kan tolkas som att steg tre, tveksamhet inför beslut, i köpprocessen

(Rackham 1992) har förlängts.

Det område där det skett störst förändring är dock när det gäller

detaljhandelsföretagens inköpsrutiner där åtta av nio respondenter har angett att

de förändrats. Framförallt arbetas det mer med täta inköp nu än innan

finanskrisen, vilket tyder på att fler och fler företag arbetar mot JIT.

Effektiviseringen av varuflöden har sin utgångspunkt i att detaljhandelsföretagen

vill säkra sig mot en eventuellt vikande efterfrågan. De förändrade

inköpsrutinerna har alltså skett som en konsekvens av finanskrisen.

6.1 Egna reflektioner

Vi tycker att syftet med uppsatsen är uppfyllt då vi fått en bättre kunskap om hur

detaljhandelsföretag värderar sina varulager och hanterar sina inköp, samt fått

svar på hur de har blivit påverkade av finanskrisen. Studien gav enligt vår mening

både väntade och oväntade resultatet. Vi förväntade oss att värderingen av

varulager skulle ha påverkats mer av finanskrisen än vad den har gjort. Istället

hade den stora förändringen skett vad gäller inköpsrutinerna. Med tanke på

vilken genomslagskraft JIT haft inom produktionsverksamheter är det i och för

sig inte särskilt oväntat att den även fått fäste inom detaljhandeln. Genom att

arbeta mer mot JIT kommer företagen förmodligen att upptäcka en rad fördelar.
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I framtiden tror vi att fler och fler kommer att arbeta på liknande sätt. Det ställer

krav på leverantörerna som för att kunna behålla sina kunder

(detaljhandelsföretagen) måste anpassa sig efter deras inköpsrutiner.

Leverantörer och producenter måste därför också börja arbeta mot JIT. Det

finns naturligtvis även en baksida med allt och när det gäller att arbeta med tätare

inköp innebär det fler transporter och därmed en negativ miljöpåverkan. Det kan

därför diskuteras huruvida JIT verkligen är framtidens metod eller inte.

Då det skrivits mycket i media om att människor håller hårdare i sina plånböcker

var det inte särskilt överraskande att även invånarna i Karlstad blivit mer

försiktiga. Beroende på i hur stor utsträckning människor känner sig hotade av

finanskrisen påverkas deras köpbenägenhet och köpvilja. Vi tror att kunders

köpbenägenhet i stor utsträckning är påverkad av media. De som fortfarande har

sina arbeten kvar har troligtvis ändå påverkats psykologiskt av den osäkerhet

som råder i allmänhet.

Det är i kristider som samhället utvecklas och en lågkonjunktur kan på sätt och

vis vara nyttig för näringslivet. Det sker en utrensning av företag som inte har en

tillräckligt stark ekonomisk grund eller en hållbar affärsidé. Den som inte kan

anpassa sig efter omgivningen och de behov som finns klarar sig inte på

marknaden. Den starke och anpassningsbara överlever, precis som i Darwins

evolutionsteori.

6.2 Förslag till fortsatta studier

Ett område som skulle kunna undersökas är huruvida det förekommer några

skillnader mellan detaljhandelsföretag i större städer och i mindre städer. Både då

det gäller påverkan av finanskrisen och hur de värderar sina varulager. En

jämförelse skulle även kunna göras inom länet för att se om olika områden har

påverkats i olika utsträckning.

Majoriteten av detaljhandelsföretagen anser att det är för tidigt att säga i hur stor

utsträckning de blivit påverkade av finanskrisen. Det är först efter årsskiftet som

det kan gå att se resultatet av de åtgärder som vidtagits. Det som därför vore

intressant att se är hur situationen ser ut om ett år. Har detaljhandelsföretagens

förväntningar och farhågor slagit in eller vad har skett? Det skulle kunna vara

uppslag till en ny uppsats då återkoppling till vår studie skulle kunna göras.
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Bilaga 1

Bilaga 1 – Intervjufrågor till detaljhandelsföretagen

• Kort företagspresentation; omsättning, antal anställda, antal butiker, mm.

• Hur stort lager har ni i förhållande till omsättning?

Vilken omsättningshastighet har ert lager?

• Vilka inköpsrutiner har ni?

Har dessa förändrats på grund av finanskrisen?

• Vilken uppföljning av lager görs?

Har lagervolymen påverkats av finanskrisen? På vilket sätt?

• Varulagervärdering

- Vem värderar lagret?

- Finns det några svårigheter med varulagervärdering?

- Hur går ni till väga när ni värderar ert varulager?

- Har det skett någon förändring av er varulagervärdering pga.

finanskrisen?

- Hur hanterar ni inkuranta varor? Vem bestämmer att de är inkuranta?

• Hur har finanskrisen påverkat ert företag i stort?



Bilaga 2

Bilaga 2 – Intervjufrågor till revisor

Värdering

• Hur går man tillväga rent praktiskt vid värdering av varulager i ett
detaljhandelsföretag?

• Görs det alltid en jämförelse mellan anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärde, dvs. tillämpas alltid lägsta värdets princip enligt
Årsredovisningslagen (4:9)?
Kan det anses tillräckligt att enbart använda sig av ett av värdena utan
jämförelse?

• Skulle det på något vis vara möjligt för ett detaljhandelsföretag att värdera
både enligt lägsta värdets princip och därefter göra ett schablonavdrag på
tre procent?

• Vilken flödesmodell är vanligast vid fastställande av anskaffningsvärdet?
Är det vanligt att detaljhandelsmetoden används överhuvudtaget?

Inkurans

• Hur hanteras vanligtvis inkuranta varor, genom schablonavdrag på tre
procent eller genom nedskrivning till nettoförsäljningsvärde?

• Hur vanligt är det att lagret värderas till anskaffningsvärdet med
inkuransavdrag på tre procent?

• Är det vanligt att detaljhandelsföretag är tvungna att skriva ner sina
varulager? Har det skett någon förändring av värderingen i och med
finanskrisen?

Principer

• I hur stor utsträckning tillämpas försiktighetsprincipen vid värdering av
varulager? Är de något som medvetet tillämpas i företagen eller är de bara
ett teoretiskt begrepp?

Skillnader

• Vilka skillnader finns det vid värdering av varulager hos
detaljhandelsföretag jämfört med andra typer av varulager?


