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Sammanfattning 
Införandet av standarden IAS/IFRS i Sverige är en effekt av den internationalisering som skett 
de senaste åren. En stor skillnad märks bland de företag som nu måste redovisa tillgångar till 
verkliga värden istället för som tidigare till historiska värden. Skogskoncernerna ställs inför 
ett sådant faktum. Effekten blir att en mer rättvisande bild av skogens värde uppkommer. 
 
De intervjuade företagen, Bergvik Skog AB, Holmen, SCA, Sveaskog och Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers håller med om att dolda värden försvinner och en mer rättvisande 
bild uppkommer men anser även att IAS 41 inte är direkt anpassat för nordiskt skogsbruk och 
att endast en approximation av det verkliga värdet kan uppnås. Respondenterna åsyftar 
särskilt på de lagstadgade återplanteringskostnader som inte får vara med i beräkningarna 
enligt en bokstavstolkning av IAS 41 men som ändå tas med av svenska skogsbolag.  
 
IAS 41 förespråkar främst att skogstillgångarna ska värderas enligt rådande marknadspriser. 
Då det saknas transaktioner av skogsmark i de storlekar våra respondenter har blir följden att 
marknadspris inte kan tillämpas. Företagen får därför använda sig av en alternativregel, 
nuvärdesberäkningen. Denna baseras på att de närmaste 100 årens kassaflöden diskonteras 
tillbaka till nutid med en diskonteringsränta som för samtliga företag i uppsatsen visade sig 
vara 6,25 %. 
 
Uppsatsens arbete startades med att den teori som finns inom området samlades in och senare 
ställdes mot de telefonintervjuer som vi genomförde. Analysen ställer således empirin mot 
teorin och leder till en slutsats.  
 
Vår uppsats visar att IAS 41 inte är fullt tillämpad för svenskt skogsbruk men att den ändå 
fungerar tillfredställande om inte en bokstavstolkning av standarden efterlevs. 

 



Abstract 
The implementation of IAS/IFRS in Sweden is an outcome of the internationalization which 
has occurred in the past years. A huge difference can be noticed among the companies that 
now have to draw account using a fair value instead of earlier historical costs. The forest 
product companies are the ones facing this change. The effect of this is that a more true and 
fair view on the forest assets can be achieved.  
 
The interviewed companies in our essay, Bergvik Skog AB, Holmen, SCA, Sveaskog and 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers all agree that the hidden value disappears and that a more 
true and fair value appears when dealing with IAS 41. Moreover, it is their opinion that the 
standard is not suited for the Nordic agriculture and the fair value is only an approximation. 
They especially refer this to the restoration costs, set by law in Sweden, which according to 
IAS 41 literally not can be included in the calculations. 
 
IAS 41 says that the quoted market price should be used as a first option for calculating the 
fair value. However, because there are no markets in the Swedish forest sector that accurately 
measure the sizes of the companies forest assets, market values can not be used to give a fair 
value. This is why the companies have to use the alternative rule, calculating the present value 
of expected net cash flows. The calculation is based on 100 year cash flows that is discounted 
back to today with a discount rate witch appeared to be 6,35% in all of the included 
companies in our essay. 
 
The essay started with collecting the available theory on our topic and witch we later tested on 
our empirical interviews. This then resulted in a conclusion. 
 
Our findings in this study is that IAS 41 not suited for Swedish forest companies, but it works 
if they don’t apply the standard literally.   
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1  Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras problemområdet vilket kan anses vara uppsatsens 
kärnområde då devisen inget problem ingen uppsats gäller. Kapitlet inleds med 
bakgrunden till problemet för att sedan mynna ut i en problemformulering och ett 
syfte. 
 

1.1  Problembakgrund 
Dagens svenska företag omger sig idag med intressenter som i allt större grad är 
verksamma på den internationella marknaden. Likaså suddas gränserna ut för de 
svenska företagen när det gäller kapitalanskaffning och den dagliga verksamheten. 
Sveriges intåg i den Europeiska unionen (EU) gav oss ett krav att efterleva den 
Europeiska gemenskapens (EG) rättssystem. Detta intåg är den starkaste utlösande 
faktorn för internationaliseringen av den nationella redovisningen.1

 
År 2005 skedde full konvertering för de berörda koncernerna inom EU att från och 
med detta år redovisa enligt internationella redovisningsregler. Innebörden är att 
noterade företag, men även företag som har andra värdepapper för sin finansiering 
noterade, ska följa International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards (IAS/IFRS) i sin koncernredovisning. Tidigare har noterade 
bolag varit tvungna, av Stockholmsbörsens noteringsavtal, att följa 
Redovisningsrådets rekommendationer vilka överensstämmer väl med motsvarande 
delar av IAS/IFRS. Ett av områdena är däremot inte alls berört av Redovisningsrådet, 
de områden där IAS/IFRS kräver redovisning till verkligt värde.2 I vissa leder detta 
till en konflikt mellan årsredovisningslagen och IAS.3 Skogsvärdering är ett sådant 
område. Från att tidigare värderats till historiskt värde ska verkligt värde nu tillämpas. 
Extra problematiskt blir det då försäljningar av skogsarealer i den omfattningen som 
skogsbolagen äger inte existerar på regelbunden basis och då tillämplig standard ska 
fungera både på nötkreatur och på skog. 
 
Anledningen till att vi intresserade oss för att fördjupa oss i IAS 41 Jord- och 
skogsbruk (IAS 41) grundar sig i de föreläsningar vi hade under Företagsekonomi C 
om de internationella normbildarna. Ett seminarium om skog vid Karlstads 
Universitet fick oss att komma i kontakt med de rätta personerna och därmed få ett 
ökat intresse för hur värderingen av skog har förändrats de senaste åren. Vi fick 
därmed en bra och kraftfull introduktion i ämnet. 
 

1.2  Problemformulering 
Då en aktiv marknad för stora skogsarealer saknas får istället andra modeller 
användas. Innebörden med frånvaron av en aktiv marknad är att det saknas 
transaktioner av skogsarealer i de berörda skogsbolagens storleksordning. Vi vill 
därför undersöka hur värdering av skog går till i svenska skogskoncerner som 
tillämpar IAS 41 och vilka problem de ställs inför. Vi vill även ta reda på 

                                                 
1 Bjuvberg (2004) 
2 Axelman – Philips – Wahlqvist (2003)  
3 SOU 2003:71 
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inställningen till IAS 41 inom denna bransch och hur bra de berörda företagen anser 
att IAS 41 är anpassat för nordiskt skogsbruk. 
 

1.3  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur värdering av skog går till efter 
implementeringen av IAS 41 i de berörda företagen samt analysera de problem som 
kan uppkomma. Vårt delsyfte är att undersöka branschens inställning till nämnd 
standard. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
Vi väljer att konkretisera och bryta ner vår problemformulering till de tre klara frågor 
som vi ämnar besvara i vår uppsats.   
 

• Hur går värderingen av skog till i de skogsföretag som tillämpar IAS 41? 
 

• Vilka problem ställs skogsbolagen mot vid värderingen av IAS 41? 
 

• Vilken är branschens inställning till IAS 41? 
 

1.5 Avgränsningar 
Den internationella redovisningsstandarden som IASB ger ut är mycket stor och 
angriper många delar av företags redovisningar. Att studera hela denna standard vore 
intressant men samtidigt väldigt tidskrävande. IAS 41 behandlar tre områden: 
värdering, utformning av finansiell rapport samt användning av redovisningsprinciper 
då det gäller biologiska tillgångar.4 Av dessa tre områden har vi valt att lägga vår 
tyngdpunkt vid värderingsprocessen. Vidare är de biologiska tillgångar som 
behandlas i IAS 41 av skilda verksamheter som planteringar, djuruppfödning, 
blomsterodlingar etcetera. Vi har i uppsatsen valt att koncentrera oss på svenskt 
skogsbruk då denna marknad är en viktig del av vårt lands export.5

 

1.6 Disposition 
I inledningskapitlet berättar vi hur tankarna om det aktuella ämnet uppstått och vad vi 
avser att undersöka. Kapitlet innehåller bakgrund, problemformulering, syfte, 
forskningsfråga och avgränsning samt avslutas med genomgång av uppsatsens 
uppbyggnad i denna disposition. Inledningskapitlet är ett stöd för läsaren för att få 
reda på hur vi tänkt längs vägen till den färdiga uppsatsen. 
 
Metodkapitlet anger på vilket sätt vi angripit det ämne vi valt i uppsatsen. Det 
innehåller de olika angreppssätten uppföljt med en diskussion för och emot 
användandet av dessa.  
 

                                                 
4 IAS 41 – IN 1, 2 
5 www.scb.se (2005-04-05) 
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I teorikapitlet hittar läsaren de teorier och referensramar vi ansett lämpliga för läsaren 
att ta del av för att lättare kunna förstå det problem vi angripigt. Teorierna är både 
bakomliggande teorier och teorier som direkt berör uppsatsen.  
 
Empirikapitlet innehåller korta presentationer av de företag som varit med i vår 
uppsats samt genomgång av de intervjuer vi haft. 
 
Analyskapitlet ställer empirin och teorin mot varandra. I kapitlet avser vi att 
undersöka om dessa stämmer överens och är i harmoni. 
 
Det sista kapitlet, slutdiskussionen, tar upp vår analys samt egna reflektioner som 
uppkommit under arbetets genomförande. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras det akademiska redskapet metod. Kapitel är menat att visa 
vilka olika val en uppsatsskrivare ställs inför samt att redovisa för vilken metod som 
använts i vår process i skapandet av en vetenskaplig uppsats av god kvalité. 
 

2.1 Metodbegreppet 
Metod är ett planmässigt tillvägagångssätt vilket bör användas vid insamling och 
bearbetning av information som skall användas för att kunna lösa frågor och 
problem.6 Generellt sett kan det sägas att metod är något som används för att 
användare i slutändan ska få ut något som resulterar i kunskap. Hur denna kunskap 
ser ut styrs av olika regler vilket gör att metodläran är en normativ uppbyggnadsfas.7

 

2.2  Teoretiskt tillvägagångssätt – Deduktiv och induktiv 
Ett av de första valen då det gäller metod är vilket tillvägagångssätt som bör användas 
för att kunna förstå verkligheten. De två valbara alternativen för detta är det deduktiva 
och det induktiva.8

 
Gällande det deduktiva tillvägagångssättet tar forskaren ansats utifrån redan befintlig 
teori för att sedan övergå till empirin där det avgörs om teorin stämmer eller ej.9 
Arbetet börjar med att först skapa egna uppfattningar och förväntningar som bygger 
på tidigare teorier och empiriska rön. När dessa ramar är uppställda fortsätter arbetet 
genom att gå ut i verkligheten och hämta in empiri som filtreras genom forskarens 
uppfattningar och värderingar. Bland den kritik som riktas mot den deduktiva 
ansatsen finns att forskaren vid datainsamlingen tenderar att leta upp information som 
endast är relevant för just dennes förväntningar. Detta gör att viktig information kan 
uteslutas vilket kan leda till ett missvisande arbete.10 De deduktiva studierna har på 
senare år tenderat att bli de vanligaste inom extern redovisning.11

 
Till skillnad från det deduktiva tillvägagångssättet går det induktiva från empiri till 
teori. Med detta menas att forskaren går ut i verkligheten och samlar in relevant 
information utan de uppfattningar och förväntningar som det deduktiva 
tillvägagångssättet utgår ifrån. Genom denna öppna ansats ges det möjlighet att bli av 
med de begränsningar som annars uppkommer och som kan begränsa den 
efterföljande formuleringen av teorierna.12

 

                                                 
6 Reinecker - Jorgensen (2002) 
7 Andersen (1998) 
8 Jacobsen (2002) 
9 Artsberg (2003) 
10 Jacobsen (2002) 
11 Artsberg (2003) 
12 Jacobsen (2002) 
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Den stora skillnaden mellan dessa två tillvägagångssätt är att de skiljer sig då det 
gäller öppenheten för ny information. Därför bör den datainsamling som görs vara 
anpassad till det behov som finns för öppenhet.13

 

2.3 Val av ansats - Kvalitativ och kvantitativ 
Den kvalitativa ansatsen bygger på att få fram en djupare förståelse för en situation 
eller ett fenomen.14 Denna ansats gör att studien i fråga får en stor öppenhet eftersom 
de intervjuade eller de situationer som observeras inte är styrda av fasta frågor. Andra 
faktorer som följer genom öppenheten är hög integritet, nyansering och flexibilitet.15

 
Datainsamlingen kan även ske på ett kvantitativt sätt vilkets största kännetecken är att 
forskaren baserar sin undersökning på ett stort antal uppgiftslämnare. Denna ansats 
används främst inom naturvetenskaperna och är mer sluten än den kvalitativa 
eftersom den är mer styrd genom t.ex. svarsalternativ i frågeformulär. Andra 
kännetecken är att data lätt kan behandlas eftersom den standardiseras.16 Den 
kvantitativa ansatsen har som mål att få fram en förklaring av de fenomen som ska 
undersökas.17

 
Dessa ansatser har både för- och nackdelar och är oftast i många avseenden varandras 
motsatser. Den kvalitativa ansatsen har en stor öppenhet och är väldigt flexibel 
samtidigt som den kvantitativa är mer sluten och enkelspårig. På grund av detta ska 
ansatserna betraktas som komplementära mer än konkurrerande.18

 

2.4 Primär- och sekundärdata 
Data som samlas in kan antingen benämnas primär- eller sekundärdata. Primärdata är 
ny och samlas in av forskaren själv ifrån personer eller grupper. Insamlande görs 
direkt från den primära informationskällan och är anpassad för den problemställning 
som antagits. Intervjuer och frågeformulär är goda exempel på tillvägagångssätt vid 
insamlandet av primärdata. Sekundärdata har redan blivit insamlad och sammanställt 
av en annan person än forskaren. Med detta följer att dessa data är anpassad för en 
annorlunda problemställning än den egna. Det är rekommenderat att använda både 
primär- och sekundärdata tillsammans för att kunna uppnå ett idealiskt resultat. 
Dilemmat är dock att detta är mer kostnadskrävande därför måste ett övervägande 
göras för att nå en rimlig kombination av de båda.19

 
Att beakta vid användandet av primär- och sekundärdata är att sekundärdata inte är 
lika lätt att kontrollera som primärdata. Detta gäller dataförhållandena och 
tillförlitlighet eftersom den har samlats in och sammanställts av annan person än 
forskaren själv.20

 

                                                 
13 Jacobsen (2002) 
14 Andersen (1998) 
15 Jacobsen (2002) 
16 Ibid. 
17 Andersen (1998) 
18 Jacobsen (2002) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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2.5 Intervju – Öppen och strukturerad  
Det finns flera sätt att samla in data på, ett sätt är via intervju. Hur denna ska se ut 
bestäms utifrån de krav forskaren har på den information som ska samlas in. Då en 
intervju är öppen skapas en frihet för intervjuobjektet att tala fritt och få fram precis 
det han/hon har som åsikt. Dessa intervjuer tenderar många gånger att bli väldigt 
komplexa vilket medför att det blir både svårt och arbetsamt att analysera den 
insamlade datan. Följden av denna komplexitet är att en mycket resurskrävande 
situation uppstår. Tittar vi istället på en strukturerad intervju tenderar denna 
konversation emellan intervjuaren och intervjuobjektet att resultera i mycket styrda 
svar. På grund av detta rekommenderas det vid sådana tillfällen att använda sig av en 
frågeformulärundersökning i stället för en intervju.21

 
Sammanfattningsvis kan det sägas att en intervju bör byggas på både begreppet 
öppenhet och strukturering. Detta för att forskaren ska kunna få ut det maximala från 
intervjuobjektet. Till hjälp för denna balansgång bör det innan intervjun tas fram en 
intervjuhandledning som ska fungera som en viss strukturering i den öppna 
intervjun.22

 

2.6 Undersökningens hållbarhet 
Kvaliteten på den information som forskaren tar del av måste behandlas med ett 
kritiskt tänkande för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Detta ska göras genom att 
konfrontera respondenter och sakkunniga, jämföra teorier och genom att vara 
källkritisk.23 Definitionsvaliditet kallas den överensstämmelse som finns mellan de 
teoretiska och empiriska variablerna i ett arbete. Begreppet validitet innebär att den 
empiri som forskaren samlat in under arbetets gång måste vara giltig och relevant. 
Giltighet ligger i att det som undersöks verkligen är det som forskaren tänkt 
undersöka och relevansen ligger i att det som mäts ska vara gångbart hos fler objekt 
än några få. Samtidigt som validiteten är en viktig faktor så ska ett arbete också vara 
tillförlitligt och trovärdigt. De två sistnämnda är samlat under begreppet reliabilitet 
och står för i hur stor utsträckning som det går att lita på en undersökning. Detta 
uppnås genom att utföra en undersökning på ett korrekt sätt eller inte göra det alls.24

 

2.7 Val av metod 
För att genomföra vår uppsats valde vi att använda oss av ett deduktivt 
tillvägagångssätt med en kvalitativ ansats vilket genomfördes med hjälp av öppna 
intervjuer där primärdata samlades in. Eftersom vårt syfte inte var att hitta eller 
utveckla en ny teori inom området värdering av skogstillgångar användes det 
deduktiva tillvägagångssättet. Genom vårt val avsåg vi att få fram om den befintliga 
teorin höll då sekundärdatan appliceras på den sammanställda empirin. Valet av 
kvalitativ ansats gjordes då vi avsåg att få fram en förståelse om värdering av 
skogstillgångar. Ansatsvalet grundade sig också på det faktum att kvantiteten av 
noterade skogskoncerner i Sverige är starkt begränsat varför en kvantitativ ansats ej 
vore lämplig. Till den process där vi samlade in primärdata användes öppna intervjuer 

                                                 
21 Jacobsen (2002) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Andersen (1998) 

8 



då vi hade för avsikt att skapa frihet för intervjuobjektet så att dessa kunde tala fritt. 
För att föra in en bit av struktur i de öppna intervjuerna använde vi oss av en 
intervjuhandledning vilka var likadana för alla intervjutillfällen. 
 

2.8 Uppsatsens genomförande 
Uppsatsen startade med att vi samlade in källor inför författande av den teoridel som 
skulle stå som ram då analysen genomfördes. De insamlade källor som uppsatsen 
grundat sig på var litteratur, artiklar, proposition, elektroniska källor och redovisnings 
standard. Samtidigt som vi skapade oss en bättre förståelse i det ämne uppsatsen 
skulle genomföras inom bearbetades en problemformulering, ett syfte samt en 
forskningsfråga. Då vi skapat oss en bild av vilka företag på den svenska marknaden 
som använder sig av IAS 41 gjorde vi det metodval vilken vi byggt vår uppsats efter. 
Vi valda att intervjua samtliga kända tillämpare vilket resulterade i företagen SCA, 
Bergvik Skog AB, Holmen och Svea Skog. För att få en annan syn på IAS 41 valde vi 
även att intervjua en revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Bo Lagerström. 
På grund av geografiska skillnader genomfördes intervjuerna som telefonintervjuer 
vilka dokumenterades genom inspelning och anteckningar för att bättre kunna 
återskapa den information som kom fram vid respektive tillfälle. Empirins innehåll 
byggde på en kort företagspresentation och informationen från de intervjuer som 
genomförts vilka senare analyserades i kapitlet analys. Under slutsatsen blandar vi in 
våra egna reflektioner och diskuterar resultatet av vårt arbete. 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för vår undersökning. Vi 
avser endast att frambringa den information vi finner relevant för uppsatsen antingen 
som bakomliggande teori eller som teori som direkt rör uppsatsen. Kapitlet startar 
med att vi redogör för skogens karaktärsdrag och redovisning av tillgångar i 
allmänhet för att slutligen nå en mer specificerad skogsvärdering. 
 

3.1 Skogens karaktärsdrag 
Den som äger skog har den beskriven i en skogsbruksplan som är ett hjälpmedel 
vilken ofta används vid värdering av skog. Planen har sin utgångspunkt ur 
investeringen och registreringen av skogsmarken, skogstillståndet och de 
åtgärdsbehov som finns för marken.25 Skogsbruksplanen kan definieras som följande: 
 
”När skogsbruksplanen upprättas är det ett sätt att samordna biologi, ekonomi, 
teknik, naturvård och skogsskötsel samt lagar och föreskrifter till bästa resultatet för 
företaget utifrån ett skogligt perspektiv”26

  
För att en mark ska anses vara lämplig för skogsproduktion måste den uppfylla det 
krav som finns på dess produktionsförmåga. Kravet säger att skogsbeståndet på 
marken ska kunna producera minst 1 m3 virke per år och hektar. Detta mått på 
produktionsförmågan kallas inom skogsbranschen för bonitet och går ut på att mäta 
hur stor den virkesproducerande förmågan är på marken. Skogsbeståndet är ett utritat 
område på speciellt framtagna kartor som skogsbolagen använder sig av. I dessa 
områden har skogen en speciell bonitet, skogstyp och ålder. Kartorna används primärt 
av företagen för att kunna planera sin skogsverksamhet på lång och kort sikt men är 
även ett nödvändigt hjälpmedel vid värderingen av skogen.27

 
Att kunna sköta sin skog på rätt sätt är förutsättningen för att kunna få ut en maximal 
avkastning. För att få fram ett starkt och värdefullt bestånd använder sig skogsägare 
av gallring, vilket är en viktig investering för framtiden. Gallringen fokuserar främst 
på att få bort träd som är skadade eller har dålig kvalitet för att gynna växtligheten för 
de kvarlämnade träden. Det ska dock tilläggas att om gallringen görs på fel sätt så kan 
den ge en negativ effekt på beståndet.28

 

3.2 Normbildare 
Behovet av normbildare i Sverige beror på att det inom redovisningen tillämpas en 
lag med ramlagskaraktär, vilket innebär att det behövs normkällor för att bestämma 
vad som är gällande. Internationellt sett finns det ett antal normsättare som påverkar 
redovisningen men som även påverkar svenska normsättare mer eller mindre.29  

                                                 
25 Seth - Tjäder (2003) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Enström (1996) 
29 Artsberg (2003) 
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3.2.1 FASB 
I USA har den enskilda organisation Financial Accounting Standard Board (FASB) 
vuxit fram genom åren. FASB utvecklar standarder kallade General Accepted 
Accounting Principles (GAAP). Organisationens har ett aktiemarknadsperspektiv och 
deras uttalanden ska vara till hjälp för redovisningsanvändare vid ekonomiska 
bedömningar. Synsättet har organisationen till stor del fått från en rapport utgiven av 
den amerikanska revisorskåren år 1973 där huvudfrågan är det klassiska 
periodiseringsproblemet.30 FASB är oberoende och har ett stort inflytande inom 
redovisningsområdet internationellt sett, mycket beroende på den kapitalstyrka de har 
i jämförelse med övriga normbildare.31  
 

3.2.2 IASB 
International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende och 
privatfinansierad normgivare med London som sitt säte och redovisning som sitt 
område.32 Organisationen bildades 1973 under benämningen International 
Accounting Standards Committée (IASC) men ombildades 2001 i samband med en 
omfattande omstrukturering och lyssnar därefter till IASB.33

 
IASB har som målsättning att publicera redovisningsnormer och att i allmänhet verka 
för en harmonisering och förbättring av sådana normer.34 Sin referensram baserar 
IASB på FASB:s motsvarighet vilket möjliggörs av att IASB delar dennas synsätt, 
aktiemarknadsperspektivet.35 Egna publikationer benämns till International Financial 
Reporting Standards (IFRS) till skillnad från innan omorganisationen då de 
benämndes till International Accounting Standards (IAS).36

 
Inom IASB finns kommittén International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) vars arbetsuppgift är att ge ut tolkningsuttalande. Uttalanden 
reder ut hur en IAS/IFRS ska tillämpas och hur eventuellt uppkomna frågeställningar 
ska behandlas och har en lika stor tyngd som en IAS/IFRS standard. Under IASC:s 
tid benämndes tolkningsorganet Standing Interpretations Committee (SIC) och 
dennas uttalande har lika stor tyngd.37

 

3.2.3 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet (RR) bildades 1989 och har tidigare haft som uppgift att ta fram 
rekommendationer framför allt mot aktiemarknadsnoterade företag med avsikt att 
främja god redovisningssed.38 Rekommendationerna har till stor del varit 
översättningar från IASB:s dito men anpassade till årsredovisningslagen och svensk 
skattelagstiftning.39 I och med IASB:s ökade maktställning har RR:s direkta 

                                                 
30 Artsberg (2003) 
31 Nilsson (2005) 
32 www.iasb.org (2006-04-25) 
33 Nilsson (2005) 
34 Ibid. 
35 Artsberg (2003) 
36 FAR (2006) 
37 Axelman – Philips – Wahlqvist (2003) 
38 Nilsson (2005) 
39 Axelman – Philips – Wahlqvist (2003) 
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inflytande i stort sett upphört och fokus har istället lagts på tillämpningsfrågor och 
efterlevnadsfrågor.40

 

3.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
För att information ska vara användbar för läsaren av de finansiella rapporterna bör 
de uppfylla vissa kvalitativa egenskaper. IASB förespråkar fyra stycken som får anses 
särskilt viktiga: begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.41

 
Den första egenskapen, begriplighet, innebär att utgångspunkten är att de finansiella 
rapporterna ska vara lättbegriplig i den mån det går. IASB ställer ändå krav på att 
läsaren ska vara kunnig inom området. Relevant information ska inte utelämnas även 
om den riskerar att kringgå vissa läsares förståelse.42

 
För att redovisningsinformationen ska anses vara relevant ska den antas kunna 
påverka en användares beslutsfattande.43 Påverkan kan ske genom att beslutstagande 
underlättas eller att bedömningar bekräftas, alternativt korrigeras.44

 
Anledningen till tillförlitlighetskravet är att en användare av 
redovisningsinformationen skall kunna lita på att den ej är vinklad eller felaktig.45 För 
att tillförlitligheten ska upprätthållas bör således en neutralitet vila över de finansiella 
rapporterna. Företaget får därmed inte välja vad som tas med i redovisningen utan ska 
sträva efter en fullständighet och en korrekt bild. Rapporterna ska även i de fall 
osäkerhet råder vara upprättade med viss försiktighet vilket innebär att tillgångar och 
intäkter inte värderas för högt och att skulder och kostnader inte värderas för lågt.  
Överdriven försiktighet bidrar ej till tillförlitligheten och får således inte användas.46

 
Trender i företags resultat och ställning ska åskådliggöras för användare för att en 
jämförbarhet ska uppstå. Detta möjliggörs genom att användandet av 
redovisningsprinciper är sig lik över tiden och att samma principer används i olika 
företag. Företaget ska i sina finansiella rapporter informera användare om vilka 
principer som tillämpats och om någon förändring skett sen tidigare år. Då 
jämförbarheten eftersträvas är det viktigt att företag lämnar jämförelseuppgifter från 
tidigare år.47

 

3.4 Redovisningens styrande principer 
Diverse principer styr redovisningen genom lagkrav.48 En förståelse för principerna 
underlättar en förståelse för redovisningens uppbyggnad och således varför de 
existerar. 

                                                 
40 Artsberg (2003) 
41 FAR (2006) 
42 Ibid. 
43 Artsberg (2003) 
44 FAR (2006) 
45 Artsberg (2003) 
46 FAR (2006) 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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3.4.1 Rättvisande bild 
En viktig del av IASB:s nya standard är att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande 
bild av företaget, ställningen och resultatet. Den rättvisande bilden motverkar det faktum att 
fakta kan vara vilseledande även om den är sann. Följden blir att intressenten sätts i fokus då 
risken för vilseledning minskas. Även svensk lag berättar att ett företag ska upprätta 
balansräkning, resultaträkning och noter som en helhet samt att i möjligaste mån sträva efter 
att en så rättvisande bild som möjligt av företagets ställning och resultat uppkommer.49

 
Kravet på rättvisande bild kan vid ytterst sällsynta fall innebära att avsteg måste göras 
från råd och rekommendationer från normgivande organ för att uppehålla det 
lagstiftade kravet. Gränsdragningen för vad som får göras avsteg ifrån går vid de 
lagstiftade kraven. I normalfallet anses det dock tillräckligt att lämna information 
enligt god redovisningssed för att uppnå en rättvisande bild. Då det inte räcker till kan 
en tilläggsupplysning behöva lämnas för att på så sätt klara av kravet.50

 

3.4.2 Fortlevnadsprincipen 
Finansiella rapporter upprättas normalt med antagande om att ett företag förväntas 
bedriva verksamhet under en överskådlig framtid.51 Utan detta antagande skulle 
periodiseringar bli mycket svårhanterliga och värdering av tillgångar och skulder 
skulle vid bokslut ske till nettoförsäljningsvärde.52

 

3.4.3 Matchningsprincipen 
Kostnad och intäkter är ett resultat av uppoffringar och förtjänster under en viss 
period. Företagen ska med hjälp av dessa uppoffringar och förtjänster hitta ett 
samband för att kostnaderna ska kunna relateras till intäkterna. Detta samband 
resulterar i matchningsprincipen. Ett exempel på detta är när en tillgångs 
anskaffningskostnad delas upp på sin ekonomiska livslängd för att kunna stämma 
överens med den nytta tillgången genererar.53  
 

3.4.3 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen förespråkar att värdering ska ske med rimlig försiktighet. 
Endast intäkter som under räkenskapsåret är konstaterade tas med och förluster samt 
ekonomiska förpliktelser tas med om de avser räkenskapsåret även om de inte är 
kända på balansdagen. Försiktighetsprincipen får dock inte utnyttjas för medveten 
undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver då lagen inte tillåter en konflikt 
med kravet på rättvisande bild av ställning och resultat.54

 

                                                 
49 Ekholm (1996) 
50 FAR (2006) 
51 Ibid. 
52 Nilsson (2005) 
53 Artsberg (2003) 
54 FAR (2006) 
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3.4.5 Realisationsprincipen 
En av de centrala principerna i redovisningen är realisationsprincipen. Principen 
sätter fokus på vid vilken tidpunkt inkomster/utgifter ska redovisas som 
intäkter/kostnader och sedan påverka resultatet. Det finns flera olika tolkningar av 
principen men det vanligaste är att redovisningen hänförs försäljningstidpunkten.55

 

3.5 Värdering av tillgångar 
För att ett företag skall få ta upp en tillgång i balansräkningen ska den uppfylla 
tillgångsdefinitionen men även vara mätbar, relevant och tillförlitlig. 
Vid värderingsprocessen används vanligen två olika angreppssätt. Vilken som 
används beror på typen av tillgång även om trenden går mot att allt fler poster 
marknadsvärderas.56

 

3.5.1 Historiska värden  
Vid värdering till historiska värden baseras värdet på tillgångarnas anskaffningsvärde. 
Detta angreppssätt tillhör den konventionella, även kallad traditionella, 
redovisningsmodellen vilken präglat redovisningen under många år.57 
Anskaffningsvärdet förklaras med inköpspriset på en tillgång samt eventuella utgifter 
som kan knytas till anskaffningstillfället.58 Värdet justeras årligen genom en 
avskrivningsplan och kan även justeras med upp- och nedskrivningar.59 De mätfel 
som uppkommer vid användandet av denna metod kompenseras med att starka värden 
av objektivitet och verifierbarhet erhålls då subjektiviteten försvinner.60

 

3.5.2 Verkliga värden 
Redovisningen använder sig av monetärprincipen när det gäller värdering till verkligt 
värde. Värderingen sker i den nytta som är mätbar i pengar.61 Verkligt värde anses 
därav vara det värde en tillgång skulle kunna överlåtas till vid tiden för värderingen.62 
Generellt brukar nettoförsäljningsvärde, utförsäljningsvärde och 
återanskaffningsvärde anses vara verkliga värden. Skillnaden mellan de två 
förstnämnda är att utförsäljningsvärde sker genom en påtvingad och snabb försäljning 
vilket tenderar att ge ett lägre värde medan nettoförsäljningsvärdet avser en 
försäljning vid allmänna förhållanden med avdrag för försäljningskostnader.63 Med 
återanskaffningsvärdet menas vad en tillgång kostar att återanskaffa den dag 
balansräkningen upprättas.64

 
Ett sätt att stimulera ett verkligt värde då dessa saknas är att tillämpa en 
nuvärdesberäkning. Principen är att diskontera framtida kassaflöden till dagens värde 

                                                 
55 Nilsson (2005) 
56 Artsberg (2003) 
57 Ibid. 
58 Johansson (2004) 
59 Artsberg (2003) 
60 Nilsson (2005) 
61 Artsberg (2003) 
62 Axelman – Philips – Wahlqvist (2003) 
63 Artsberg (2003) 
64 Johansson (2004) 
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med hjälp av en bestämd diskonteringsränta och ett bestämt antal år. Valet av 
diskonteringsräntan har stor betydelse för storleken av de nuvärdesberäknade 
betalningsströmmarna. Diskonteringsräntan baseras vanligen på en riskfri avkastning 
samt en riskpremie där hänsyn bland annat tas till ett β-värde vilken speglar 
fluktuationers påverkan på branschen.65 Orsaken till kombination av den riskfria 
avkastningen och riskpremien är att investerarna ska kompenseras för att de 
investerar sitt kapital i en riskbaserad verksamhet.66 Då ett företag har finansierat sitt 
kapital dels genom lånat och dels genom eget kapital kommer olika räntesatser 
uppkomma. Genom att väga vardera andel mot totalt kapital kommer en vägd 
räntesats uppstå, Weighted-average cost of captial (WACC). Denna räntesats speglar 
företagets kapitalkostnad.67

 
Vid nuvärdesberäkning kan nedanstående formel användas. 68

 

( ) t

T

t
tt

T

t
t CPC

r
PV ∑∑

==

=
+

=
1

0
1

0 1
1  

 
PV  = Nuvärdet 

tC  = Nettobetalning i perioden i 

tP0  = Diskonteringsfaktor vid tidpunkten t 
r  = Kalkylräntan 
 

3.6 Skogsvärdering 
Värdering av skog är ett av de områden som fått en stor förändring i och med 
införandet av IAS 41. Tidigare och nuvarande värdering skiljer sig åt markant i och 
med övergången från historiska värden till verkliga värden. 
 

3.6.1 Tidigare värdering av skog 
Innan IAS 41 introducerades i den svenska koncernredovisningen använde sig 
skogsbolagen av historiska värden vid värdering av skog. Detta värderingssätt 
används dock fortfarande av de skogsbolag som inte berörs av IAS 41. I normalfallet 
skrivs materiella anläggningstillgångar av med en årlig avskrivningsprocent men då 
skog är mark vilken har en obegränsad livslängd skall detta förfarande ej tillämpas. 
Dock kan marken både skrivas upp och ner. Nedskrivning ska ske om det redovisade 
värdet överstiger återskaffningsvärdet. Med återanskaffningsvärdet menas det högsta 
av tillgångens nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Uppskrivning däremot får 
bara göras om ett väsentligt högre värde finns och om uppskrivningen görs för att öka 
aktiekapitalet eller för en avsättning till uppskrivningsfond.69 Flera svenska 
skogsbolag har tidigare på frivillig basis visat det verkliga värdet på sin skog som 
tilläggsinformation, då genom att diskontera en genomsnittlig vinst med en 
realränta.70  
                                                 
65 Brealey - Myers (2004) 
66 Nilsson - Isaksson - Martikainen (2002) 
67 Brealey - Myers (2004) 
68 Ross - Westerfield - Jordan (2004) 
69 Axelman - Philips - Wahlqvist (2003) 
70 Rundfeldt (2004) 
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3.6.2 IAS 41 
IASC:s styrelse har gett ut den internationella redovisningsstandarden IAS 41 som 
syftar till att ange principer för redovisning av jord och skogsbruksverksamhet. I 
syftet ingår även att inom nämnda verksamheter avge principer till utformning av 
finansiella rapporter och vilka upplysningar som ska lämnas.71 De nya reglerna berör 
i Sverige noterade koncerner, men även företag som har andra värdepapper för sin 
finansiering noterade.72

 
Verksamheter som definieras som jord- och skogsbruksverksamheter är väldigt skilda 
men IASC har listat tre gemensamma drag vilka ska uppfyllas för att beröras av 
standarden:73

 
• ”Förmåga att ändras. Levande djur och växter kan genomgå biologisk 

förvandling.” 
 

• ”Styrning av förändring. Styrning underlättar biologisk omvandling genom 
att förbättra, eller åtminstone stabilisera förutsättningarna så att processen 
kan ske. Sådan styrning skiljer jord- och skogsbruksverksamheten från annan 
verksamhet. Exempelvis utgör skörd av icke-styrda källor inte jord- och 
skogsbruksverksamhet.” 

 
• ”Värdering av förändring. Förändring i kvalitet eller kvantitet som är en följd 

av biologisk omvandling, värderas och övervakas rutinmässigt som en del av 
styrningsfunktionen.” 

 
Standarden används i de fall de är hänförliga till jord- och skogsbruksverksamhet vid 
redovisning av biologiska tillgångar, jordbruksproduktion vid tidpunkt för skörd samt 
vid statliga stöd vid sådana verksamheter. IAS 41 berör dock inte marken eller 
immateriella tillgångar hänförliga till sådana verksamheter vilket gör att dessa måste 
värderas separat.74

 
Eftersom en biologisk tillgång växer kommer dess verkliga värde att ändras under 
tillgångens livslängd. Denna förändring ska redovisas löpande i resultaträkningen 
vilket gör att resultatet påverkas successivt över de år tillgången lever.75

 
En biologisk tillgång ska när den redovisas första gången värderas till verkligt värde 
baserat på dess nuvarande plats och skick. Vid värdering av tillgången ska de 
kostnader som uppstår i samband med försäljningen av tillgången dras av. Avdrag 
kan utgöras av arvoden till mäklare och handlare, avgifter till myndigheter och börser 
samt stämpelskatter och -avgifter och innefattar således inte transportkostnader. 
Tillgångens verkliga värde blir således priset på en aktiv marknad reducerad med 
tidigare nämnda avdrag. Dock ska bara sådan skog som är under företagets kontroll 
och som är en följd av inträffade händelser medtas i beräkningarna. Skog som ännu 
inte är planterad ska således inte vara med i skogens verkliga värde.76  
                                                 
71 IAS 41 
72 Axelman – Philips – Wahlqvist (2003)  
73 IAS 41 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Om en aktiv marknad saknas går det inte att värdera enligt det sätt som nämns ovan. I 
dessa fall får företagen använda sig av ett eller flera av följande alternativ för att 
beräkna det verkliga värdet.77

 
• Det senaste marknadspriset. 
• Marknadspriser för liknande tillgångar med justeringar som återspeglar 

skillnader. 
• Jämförelseindex för sektorn. 

 
Dessa alternativ kan leda till olika bedömningar av det verkliga värdet vilket gör att 
företagen måste göra en analys över de skillnader som finns. Efter genomförd analys 
kan sedan företaget plocka fram det tillvägagångssätt som ger den rimligaste bilden 
av det verkliga värdet.78

 
Om det fortfarande inte går att på ett tillförlitligt sätt värdera tillgången till verkligt 
värde på grund av bristande information ska företagen använda sig av en 
nuvärdesberäkning. Detta genomförs genom att använda nuvärdet av förväntade 
framtida kassaflöden från den biologiska tillgången vilken ska diskonteras med en 
marknadsbestämd räntesats före skatt. 79

 
Vid de fall där det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt ska 
företagen värdera den biologiska tillgången till historiska värden med avdrag för 
ackumulerade av- och nedskrivningar. 80

 

3.6.3 Återplantering 
Svensk lag säger att efter avverkning ska ny skog planteras på skogsmarken om inte 
marken tas till vara på ett annat godtagbart sätt. Ansvaret vilar på skogsmarkens ägare 
att se till att återplanteringskravet följs och sker utan dröjsmål. Likaså finns ett ansvar 
att inom skälig tid anlägga ny skog om skogens tillstånd inte är uppenbart 
tillfredställande.81 Kostnaden för återplantering får inte inkluderas i beräkningar vid 
skogens värde om en ordagrann tolkning av lagen skall ske.82 Diskussionen inom 
IFRIC om hur frågan ska behandlas handlar om huruvida återplanteringen anses 
knuten till marken eller till skogen. Om återplanteringen anses vara knuten till 
marken är den kritiska punkten först efter avverkningen och får således inte vara med 
i det verkliga värdet. Om den istället anses vara knuten till skogen påverkar den 
värdet av skogen negativt och bör således vara med i beräkningen.83

 

                                                 
77 IAS 41 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Sveriges lagar (2006) 
82 IAS 41 
83 Rundfelt (2004) 

17 



3.6.4 Byte av redovisningsprincip 
När ett företag byter redovisningsprincip, som att byta värderingsmetod från 
historiskt värde till att verkligt värde, träder en ny standard i kraft. IFRS 1 behandlar 
hur ett företag ska hantera en sådan händelse.84

 
Vid byte från historisk kostnad till verkligt värde gällande skogsvärdering kommer 
vanligtvis en differens att uppkomma. Denna differens ska efter avdrag för 
uppskjuten skatt tas upp som ett balanserat vinstmedel.85

                                                 
84 IFRS 1 
85 Ibid. 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras det insamlade material som populärt benämns empiri. Vi 
inleder att presentera de intervjuade företagen för att sedan övergå till att redogöra 
de genomförda intervjuerna. 
 

4.1 Företagspresentation 
Vi redogör här för de skogsbolag som vi intervjuat. Genom att redogöra för dessa 
kortfattat avser vi att läsaren ska få en ökad förståelse för företagen och i vilken 
omfattning de verkar. 
 

4.1.1 Bergvik Skog AB 
Det Falunbaserade företaget Bergvik Skog AB bildades 2004 samtidigt som de 
förvärvade all den skogsmark som tidigare ägts av skogsbolagen Stora Enso och 
Korsnäs. Genom sitt förvärv av cirka 1,9 miljoner hektar skogsmark blev de därmed 
Sveriges näst största skogsägare efter SCA. Koncernen består av ett moderbolag och 
tre dotterbolag som alla verkar inom skogsbranschen. Produktion av skogsråvaror 
förvaltar de bland annat genom de långsiktiga virkesavtal som upprättats med Stora 
Enso och Korsnäs. År 2005 omsatte Bergvik Skog AB 2 miljarder kronor och 
sysselsatte 20 anställda i moderbolaget.86

 

4.1.2 Holmen 
Grunden till Holmen lades för nära 400 år sedan då hertig Johan av Östergötland 
anlade början till Holmens bruk i Norrköping. Flera förvärv senare är Holmen där de 
är idag. Holmen Skog är ett av fem affärsområden inom koncernen och de cirka 
1 miljoner hektaren produktiv skogsmark ansvarar för att försörja koncernens övriga 
enheter såsom kartong- och tryckpappersavdelningen med virke. Hela Holmens 
omsättning år 2005 var drygt 16 miljoner kronor varav affärsområdet Holmen Skog 
stod för 24 % av denna. Under året 2005 så kunde Holmen sysselsätta 4900 anställda 
i de tre länder där de är verksamma.87

 

4.1.3 SCA 
SCA står för Svenska Cellulosa Aktiebolaget och grundades år 1929 då ett tiotal 
skogsbolag i norra Sverige tillsammans skapade ett holdingbolag som tillhandahöll 
marknaden pappersmassa och sågat virke. Genom åren har SCA vuxit genom 
investeringar i fabriker och företag men även inom antalet affärsområden. Idag 
bedrivs verksamheten i huvudsak inom fyra områden: Personliga hygienprodukter, 
mjukpapper, förpackningar och skogsindustriprodukter där den senaste är den minsta 
rent omsättningsmässigt. År 2005 stod området skogsindustriprodukter för 17 % av 
den 96 miljarder kronor stora omsättningen. SCA:s skogsverksamhet består av ett 
innehav på cirka 2 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar ungefär halva 

                                                 
86 www.bergvikskog.se (2005-05-19) 
87 www.holmen.se (2005-05-19) 
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Hollands yta. Denna mängd gör SCA till den största privata ägaren av skogsmark i 
Sverige. SCA är verksam i ungefär 50 länder där de tillsammans under 2005 
sysselsatte cirka 51 000 anställda. Antalet anställda tillsammans med deras stora 
omsättning på 96 miljarder kronor gör dem till en av Sveriges största koncerner.88

 

4.1.4 Sveaskog 
Fram till 1992 förvaltades det statliga skogsinnehavet i Sverige av Domänverket. 
Efter diverse överföringar av skogsinnehavet mellan olika statligt ägda företag och 
även efter vissa förvärv hamnade skogen 2001 hos Sveaskog AB. Med ett 
skogsinnehav på 3,4 miljoner hektar skogsmark är Sveaskog AB Sverige största 
skogsägare och är en ledande leverantör av timmer, massved och biobränsle. Utöver 
detta tillhandahåller även Sveaskog jakt, fiske samt mark till den lokala 
turismnäringen genom det nystartade bolaget Sveaskog Naturupplevelser AB. Detta 
statligt ägda skogsbolag kunde under 2005 sysselsätta 800 anställda och omsatte 6 
miljoner kronor.89

 

4.2 Intervjuer 
Vi redogör nedan för de genomförda öppna telefonintervjuer som gjorts för att 
uppfylla uppsatsens syfte. Intervjuerna har baserats på bifogad intervjuhandledning. 
För att kunna dokumentera och säkerställa informationen i intervjuerna användes 
inspelning samtidigt som anteckningar gjordes parallellt. 
 

4.2.1 Bergvik Skog 
Genom diskussioner med en representant från Stora Enso på ett seminarium för 
skogsbolag kunde vi komma i kontakt med Juhani Toivonen som är ekonomidirektör 
på Bergvik Skog. 
 
Då Bergvik Skog är ett intressebolag till Stora Enso behöver de egentligen inte 
redovisa enligt IAS 41 men valde ändå att använda sig av denna standard. 
Anledningen är att de nyligen köpt sina skogstillgångar och därmed ändå skulle ha 
legat inom ett väldigt nära intervall vid värderingen. Generellt tycker Toivonen att 
IAS 41 är en bra standard då balansräkningen ska ge en bild av företagets tillgångar 
och skulder vilket uppnås av redovisning till verkligt värde. Resultaträkning kan 
däremot bli missvisande då den innehåller orealiserade vinster. Ett år kan visa stora 
vinster i resultaträkning medan kassaflödet visar ett negativt flöde. Toivonen menar 
att en sammanvägning av resultaträkningen och kassaflödet måste göras när företaget 
analyseras. 
 
Att IAS 41 inte är helt tillämpad för nordiskt skogsbruk avslöjas genom att 
bakgrunden till den är grisuppfödning. Toivonen tycker att det stora problemet med 
IAS 41 för Bergvik Skog är avsaknaden av en aktiv marknad med stora skogsarealer. 
Bergvik Skog har på grund av detta valt att använda sig av en nuvärdesberäkning 
vilken består av diskontering av de kassaflöden skogstillgångarna ger. 
 

                                                 
88 www.sca.se (2005-05-19) 
89 www.sveaskog.se (2005-05-19) 
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Diskonteringsräntan som Bergvik Skog använder sig av är 6,25 % vilken enligt 
Toivonen är en procentsats de kommit fram till genom beräkningar och samråd med 
de andra skogsbolagen. Deras beräkningar baseras på riskfri ränta, marknadsränta, 
betavärde, förväntningar och i Bergvik Skogs fall även den aspekten att handeln med 
aktier är starkt begränsad i jämförelse med börsnoterade skogsbolag. Den procentsats 
som används kan varken anses vara mer rätt eller mer fel än någon annan men 
skogsbolagen har kommit fram till att om de avviker från de övriga så måste denna 
motivera sitt val. Detta tillsammans med att grunderna för beräkningarna är likartade 
tror Toivonen har medfört att skogsbolagen har dragit åt samma håll vid beräkning av 
diskonteringsräntan. 
 
Vart femte till tionde år gör Bergvik Skog skogstaxeringar som bygger på att en 
inventering görs i skogen. Genom skogstaxeringen får de ut hur bra markens 
produktionsförmåga är och kan därmed räkna fram den långsiktiga 
avverkningsförmågan som sedan ligger till grund för att få fram de kassaflödena som 
ska diskonteras. Allt som inte är produktiv skogsmark tas inte med i de kassaflöden 
som ska beräknas. Dock kan det uppstå problem vid klassificering av vad som är 
produktiv skogsmark. Ur biologisk synpunkt kan skogen vara produktiv skogsmark 
men ur praktisk synpunkt kan samma skog klassas som ickeproduktiv skogsmark. 
Sociala skogsbruk är ett exempel vilket innebär att det lämnas skog nära samhällen 
som därmed inte kommer avverkas. Sådan produktiv skogsmark eliminerar Bergvik 
Skog ur sina beräkningar. 
 
Toivonen förklarade att Bergvik Skog tar med återplanteringskostnader i sin 
nuvärdesberäkning även fast IAS 41 säger att dessa inte får tas med. Motiven för 
detta är att skogen annars skulle få ett för högt värde och att dessa kostnader annars 
skulle uppkomma i balansräkningen genom att marken får ett negativt värde. 
Toivonen menar att detta blir ett nollsummespel genom att poster bara flyttar runt i 
balansräkningen. Beslutet att ta med återplanteringskostnader har tagits gemensamt 
med de andra aktörerna inom nordisk skogsindustri och genom det faktum att 
återplantering är lagstadgat. 
 
Bergvik Skog tar även upp kassaflöden från gallring av skog som blir planterad i 
morgon vilket egentligen inte får göras. Toivonen menar att detta är ett följdfel av den 
lagstadgade återplanteringskostnaden och därför tas den med i beräkningarna. Han 
motiverar det med att det ingår i livscykeln för innehavet av marken och bör således 
vara med.  
 
Toivonen anser att standarden definitivt ger en mer rättvisande bild av företaget. Helt 
rätt går det inte att få med tanke på de subjektiva bedömningarna men han anser att 
”…hellre ungefärligt rätt än exakt fel…” är ett bra riktmärke.  
 
De faktorer som Bergvik Skog ser som de viktigaste vid beräknig av kassaflödet är 
volym, pris, kostnader och trädets ålder. Då det gäller pris och kostnader är det viktigt 
att företaget får fram en noga genomgången förväntad utveckling på lång sikt. 
Prisutveckling både inom försäljning och inom inköp antar Bergvik Skog utsätts för 
en realprissänkning då allting ständigt effektiviseras. 
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4.2.2 Holmen 
Efter kontakt med Holmens huvudkontor och ett antal vidarebefordringar senare 
ställde Anders Jernhall upp för intervju. Jernhall jobbar som koncerncontroller vid 
Holmens Koncernstab Ekonomi och Finans. 
 
Att IAS 41 inte är lämpat för nordiskt skogsbruk är en underdrift enligt Jernhall. Han 
menar att den inte alls är tänkt för sådan bestånd men är ändå nöjd med den 
applicering av IAS 41 som Holmen tillämpat. Ett meningsutbyte har skett inför 
implementeringen men Jernhall betonar att varje företag är oberoende av varandra. 
Ändå är en harmonisering av godo. 
 
Jernhall personliga åsikt om IAS 41 är att den resulterar i en bättre balansräkning men 
en sämre resultaträkning. Den värderingsform som tidigare använts, det historiska 
värdet, anser han vara ett redovisningstekniskt värde och dagens verkliga värde ger 
således en bättre bild av balansräkningen. Att resultaträkningen försämras motiverar 
Jernhall med att han tycker att denna ska visa vad verksamheten och 
företagsledningen har genererat under perioden. Dagens system där tillväxten av 
skogen förs över resultaträkningen tenderar att bli en anmärkningsvärd mix då 
realiserade och orealiserade vinster beblandas. Risken med att föra dessa poster över 
resultaträkningen är att det enbart blir en prognos. Detta medför att resultatet baseras 
på hur företaget tror framtiden kommer att gå. Effekten menar Jernhall är att ett antal 
eller alla skogsbolag kommer få väldigt stora resultat som inte är baserade på några 
kassaflöden och att analytiker kan tvingas lägga tyngre vikt vid kassaflödesanalysen 
när det gäller skogsbolagen. En lösning som Jernhall förespråkar är att ta de 
orealiserade värdeförändringarna för perioden över eget kapital precis som det görs 
med flera andra värdeförändringar till exempel pensionsskulder. 
 
Holmen använder sig av nuvärdesmetoden då en aktiv marknad saknas. Enda 
tänkbara affär att jämföra med är Stora Ensos försäljning till Bergvik Skog. Men 
förekomsten av sådana affärer är så pass sporadiskt förekommande att det enda 
möjliga är att använda sig av en nuvärdesberäkning. Holmen använder sig av en 
diskontering på 100 år men Jernhall menar att det endast är de närmaste 30 åren som 
får någon egentlig effekt på det verkliga värdet med tanke på att det handlar om 
diskonterade belopp. 
 
De kassaflöden som uppkommer diskonteras tillbaka med en bestämd 
diskonteringsränta. Holmen använder sig av 6,25 % men har inte baserat den på 
aktuell marknadsnotering på långa statsobligationer då dessa inte finns över 100 år. 
De har istället använt sig av en historik över vad den långa räntan normalt varit i 
Sverige och därmed fått fram att inflationen i Sverige årligen är 2 % och den reala 
räntan är 3 %. På detta läggs en riskpremie på lånat och eget kapital. Anledningen till 
att marknadsnoteringarna inte tas med är att den ger en stor instabilitet och Jernhall 
menar att skogens värde antagligen inte ändras av marknadsnotering i vilket fall som 
helst. 
 
Jernhall menar att värderingsmetodiken är likartad i samtliga skogsbolag men säger 
att det kan skilja i hur företagen förutspår prisutvecklingen. Holmen startade sin 
tankegång med att fundera på om dagens prisnivå är den normala genom att 
undersöka om priserna idag är onormalt höga alternativt onormalt låga. Det handlar 
om en kvalitativ och en kvantitativ bedömning utifrån prishistorik men även att 
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bedöma hur marknadsläget är. Den andra aspekten inom prisområdet är att fundera på 
hur mycket det är rimligt att priset ökar per år under kommande perioder. Holmen har 
utgått från betalningsförmågan hos sina kunder och funderat på prisutvecklingen 
inom deras produkter och prisutvecklingen på deras andra insatsvaror för att förstå 
vilken prisutveckling de kan ta. Detta jämförs sedan med allmän prishistorik på 
Holmens produkter för att slutligen resultera i en rimlig prisutveckling. På liknande 
sätt funderar Holmen på kostnadssidan genom att fundera på lönekostnader, material 
etcetera. Jernhall menar att inom dessa bedömningar finns inget rätt eller fel då endast 
framtiden kan utvisa detta.  
 
Holmen reviderar sin avverkningsplan var 10 år med mycket noggranna inventeringar 
men den uppdateras även kontinuerligt med erfarenhetstal om hur skogen lever och 
fungerar. Jernhall tycker tekniken är tämligen sofistikerad när det gäller att hålla reda 
på hur mycket de har idag och hur mycket de har imorgon. Utifrån denna information 
läggs en plan upp över hur mycket som ska avverkas. Holmen avverkar just nu 2,5 
miljoner m3 per år och planen avslöjar var och hur mycket som ska avverkas. Samma 
plan tar hänsyn till skadeinsekter, svamp och annat som påverkar beståndet. Däremot 
är inte naturkatastrofer med då dessa är ytterst svåra att förutspå. 
 
Holmen har valt att ta med återplanteringskostnaderna i beräkningarna då de enligt 
lag är skyldiga att återplantera och Jernhall menar att det följer avverkningsmomentet 
och således inte är något frivilligt val. Att det står ordagrant i IAS 41 att denna inte 
ska vara med är de på det klara med men i Holmens fall skulle värdet på skogarna 
överskattas med 10-20 % vilket är cirka 1,0-1,5 miljarder kr om inte denna kostnad 
togs med i beräkningarna. Jernhall menar därför att värderingen i sådant fall skulle bli 
missvisande och därför väljer Holmen, i samråd med sina revisorer, att ta med denna 
kostnad öppet i beräkningarna. 
 
Gallringsintäkter från skog planterad imorgon tas med i kassaflödet trots att denna 
skog inte står planterad idag. Jernhall menar att detta får anses som ett följdfel av att 
återplanteringskostnaderna tas med. 
 

4.2.3 SCA 
Efter kontakt med SCA:s huvudkontor fick vi kontakt med Patrik Jonsson, 
koncernredovisningsekonom på Forest Products som är moderbolag för SCA:s 
skogsindustriella del. 
 
Övergången till IAS 41 har inte varit till något problem för SCA då de internt 
tillämpat liknande värderingsmetoder förut. De använder samma bemanningsgrad och 
samma system som tidigare och arbetsmängden har ökat endast med 3-4 timmar per 
månadsbokslut. Detta har gjort att övergången inte medfört några större kostnader för 
SCA. Problemet i sig är att IAS 41 inte är fullt anpassad för nordiska skogsbruk. 
Eftersom en bokstavstolkning inte är lämplig menar Jonsson att företagen får försöka 
skapa sin egen väg, även kallad praxis. 
 
Genom implementeringen av IAS 41 var SCA tvungna att få fram ett verkligt värde 
på sina skogstillgångar vilket först och främst bör göras mot en aktiv marknad. 
Eftersom den mängd skog som SCA äger är i ungefärlig storlek med världens fem 
renodlade skogsbolag tillsammans, så finns det ingen aktiv marknad att värdera efter 
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och därför är det svårt att få fram ett marknadspris. Uteslutningsmetoden har lett in 
SCA till att värdera sina skogstillgångar genom att använda nuvärdesberäkning. 
 
Det värde som nuvärdesberäknas är de årliga kassaflöden som skogen ger. 
Kassaflöden 100 år framåt i tiden diskonteras tillbaka till nutid och anledningen till 
att det är de närmaste 100 åren som används är att detta anses vara skogens 
genomsnittliga omloppstid för SCA:s skog. Värderingsprocessen startar med att 
avverkningsplanen gås igenom för att få reda på vilka trädslag och kvaliteter som 
kommer att avverkas samt i vilka volymer och inom vilken tid. Avverkningsplanen är 
en långsiktig plan som revideras vart tionde år och kan liknas vid en förteckning över 
skogen och görs av både interna och externa sakkunniga. Innehållet är väldigt 
detaljerat och redovisar skogens trädslag, kvaliteter, bonitet etcetera och avslöjar även 
framtida avverkning på årsbasis. SCA har historiska intäkter och kostnader väl 
dokumenterade och kan därför fånga upp trender som användas till att avgöra vilken 
prissättning som kan förväntas förekomma i framtiden Dessa två vägs samman och 
resulterar i ett årligt kassaflöde som diskonteras till nuvärde med en bestämd 
diskonteringsränta.  
 
Som diskonteringsränta använder sig SCA av 6,25 %. För att hitta en bra vägning 
mellan eget och lånat kapital har SCA önskat jämföra med något jämförelsebart 
företag. Då de fem renodlade skogsbolag som finns i världen tillsammans uppgår till 
SCA:s skogars värde finns inte detta att tillgå fullt ut. SCA har ändå tagit intryck från 
dessa bolag för att få sig en uppfattning. Vidare har SCA undersökt vad det lånade 
kapitalet kostar genom att starta med en riskfri avkastning på statliga obligationer och 
sedan lägga på en riskpremie och göra avdrag med skattekostnader. Kostnad för eget 
kapital har tagits fram genom att beakta riskfri avkastning på statliga obligationer och 
sedan lägga på en riskpremie tillsammans med ett avkastningskrav. Betavärde och 
likviditetspremien tas det även hänsyn till. Kostnaden för lånat och eget kapital viktas 
slutligen samman och resulterar i WACC. För SCA hamnade denna i intervallet 6,0-
6,5 % och den mest rättvisande ansågs vara 6,25 %. Bergvik Skogs bildande och 
Sveaskogs köp av skog från Assidomän och Korsnäs har beaktats och även där 
hamnade de kring detta intervall. Med resultat av detta tycker Jonsson att SCA ligger 
bra både enligt sina egna uträkningar och historiskt sett. 
 
Det kan tyckas svårt att värdera kostnader och intäkter 100 år fram i tiden. Jonsson 
menar att dessa kan ändras individuellt men historiskt sett har nettoavkastningen varit 
ganska stabil. Tidigare har avverkningskostnaderna varit högre men då fick företagen 
bättre betalt och SCA tror inte att något trendbrott kommer att uppstå inom 
nettoavkastningen. 
 
SCA tar med återplanteringskostnaderna i sina beräkningar eftersom detta är ett 
lagstadgat krav i Sverige. Återplanteringen är en betydande summa för företaget och 
det skulle inte vara hållbart för SCA att inte ta med denna. Jonsson menade att detta 
område var en av de större som diskuterades, inte bara i företaget utan i hela 
branschen, innan införandet av IAS 41. 
 
Gallring sker några gånger under en skogs livstid. Antalet gånger varierar efter var i 
landet skogen befinner sig. Vanligast är att det blir fler gånger ju mer söderut skogen 
befinner sig eftersom den växer snabbare där. Gallring är något som kommer mer 
framöver och SCA hoppas kunna plocka ut mer gallring under de kommande åren än 
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vad som tidigare gjorts. Dessa intäkter är även de med i avverkningsberäkningarna. 
Dilemmat vid värderingen är att de gallringsintäkter som uppkommer från träd som 
planteras imorgon inte får vara med i beräkningarna. IAS 41 är tydlig på denna front 
genom att göra gällande att endast nu växande träd ska värderas. Här går SCA emot 
IAS 41 men motiverar det med att som en konsekvens av återplanteringskostnader tas 
även gallringsintäkterna med. 
 
Efter att ha tillämpat IAS 41 i lite över ett år så tycker Jonsson att denna standard ger 
en mer rättvisande bild av värdet på företagets skog än vad tidigare värderingssätt har 
medfört då denna skedde till historiska värden. Då skogsarealer ofta är köpta långt 
tillbaka i tiden resulterar det i förhållandevis låga historiska värden som inte ger 
någon rättvisande bild av vad skogen är värd idag. De som läser deras årsredovisning 
måste genom dagens nuvärdesberäknig tänka på att detta sätt att värdera bara är en 
approximation av det verkliga värdet. En exakt bild av värdet kommer aldrig att 
framgå då avsaknaden av en aktiv marknad finns. Jonsson slår ändå fast att IAS 41 
ger en mer rättvisande bild av värdet än det tidigare värderingssättet och så länge 
bokstavstolkning undviks så fungerar den väldigt bra. 
 

4.2.4 Sveaskog 
Den representant som Sveaskogs ekonomiavdelning tyckte passade bäst som 
intervjuobjekt var Karin Svensson som är ekonomichef och har god insyn i deras 
ekonomi. 
 
Sveaskog tillhör de bolag som rapporterar till enheten för statligt ägande på 
näringsdepartementet och staten har gjort gällande att Svea Skog minst ska vara i nivå 
med de börsnoterade företagen. Därför ska Svea Skog enligt de riktlinjer 
näringsdepartementet ger ut följa IFRS och därigenom IAS 41 trots att Sveaskog inte 
är noterat. Arbetet med att implementera IAS 41 började redan 2002 bland annat 
genom samarbete med andra skogsbolag och revisionsbyråer. 
 
Införandet av IAS 41 i Sveaskog har föregåtts av ett långt arbete och Karin säger att 
införandet i Sveaskogs redovisning har gjort att de kan visa upp ett mer rättvisande 
värde än vad de kunde göra då tidigare redovisningsregler gällde vilket de tycker är 
mycket bra. Eftersom det inte finns någon aktiv marknad tillämpar de en 
nuvärdesberäkning för att få fram det verkliga värdet på deras skog. En av effekterna 
av den nya redovisningsstandarden är de bedömningar som medföljer och 
framtagandet av nuvärdet vilket inte alltid är en lätt uppgift utan kräver relativ mycket 
arbete. Trots detta vidhåller Karin att det är värt det då IAS 41 ger den bästa bilden av 
företagets skogstillgångar. 
 
För att få fram det verkliga värdet diskonterar Sveaskog ett rotnetto, vilket är den 
avverkning som fås från skogen. Detta rotnetto beror på virkesintäkter, 
avverkningskostnader, skogsskötselkostnader och andel av centrala kostnader. I 
rotnettot återfinns även återplanteringskostnaden med även fast IAS 41 säger att den 
inte ska vara med. Varför den är med är enligt Karin för att det är lagstadgat att 
återplantera och skulle återplanteringskostnaden uteslutas skulle ett för högt värde av 
skogen erhållas. Den omloppstid som används i beräkningen är 70-120 år vilket 
motsvarar trädens livscykel. De använder sig av en modell som innehåller en konstant 
prisbild vilken baseras på ett genomsnitt mellan åren 2002 till 2004. Andra 
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parametrar som påverkar deras beräkningar är deras skogliga register, 
avverkningsplanen, som innehåller ålder på träden, fördelnings av träslag och 
bedömning av träslag. Eftersom det är väldigt många parametrar i beräkningen så är 
det viktigt att de siffror som fås fram omprövas med jämna mellanrum. Karin säger 
att det som får mest effekt i denna beräkningsmodell är tillväxt och uttag samt köp- 
och försäljningskostnader. Motiveringen till deras modell är att de annars får något 
som är väldigt svårt att förklara. Karin är även noga med att påpeka att dessa 
antagande måste omprövas när det finns risk för att de inte gäller längre. 
 
Den diskonteringsränta som Sveaskog använt sig av är precis som för de andra 
skogsbolagen 6,25 % vilket har fåtts fram genom en WACC-beräkning. Karin tror att 
en av orsakerna till varför diskonteringsräntan är så lika för företagen är för att de 
experter som kontaktats vid implementeringen av IAS 41 hos skogsbolagen är väldigt 
få och därför har de haft samråd med ungefär samma personer men även att ett 
meningsutbyte skedde inför implementeringen av IAS 41. 
 
Sveaskog är det enda företag bland våra intervjuer som har berörts av stormen 
Gudrun i någon större grad vilket hade stor effekt på företagets uttag ur skogen. Det 
var 2,5 miljoner kubikmeter virke av Sveaskogs skogsinnehav som blåste ner i 
samband med denna storm och påverkade företagets resultat. Hade företaget följt 
tidigare praxis hade stormen bara påverkat de bokföringsmässiga värdena men 
eftersom de då börjat redovisa enligt IAS 41 påverkades även Sveaskogs 
marknadsvärde. 
 

4.2.5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
För att få en oberoende syn på vårt uppsatsområde kontaktade vi Bo Lagerström på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Lagerström jobbar som IFRS Technical Partner 
vid Stockholmskontoret. 
 
Lagerströms personliga åsikt om IAS 41 är att hanteringen är jobbig då den innehåller 
subjektivitet, har väldigt många parametrar och en del modelltekniska aspekter som 
gör att det kommer upp många frågor som företagen behöver ta ställning till. 
Innebörden av att subjektiviteten i redovisningen har ökat är att den blir mer osäker 
än tidigare. Lagerström menar att den ökade subjektiviteten inte automatiskt innebär 
något negativt men säger att den kan vara svår att verifiera för den utomstående. 
Vissa av företagens tidigare sätt att redovisa skogens verkliga värde anser Lagerström 
vara mer lättförståligt. 
 
Att företagen använder sig av en likadan diskonteringsränta anser Lagerström vara 
full förståeligt då samtliga bolag befinner sig i samma land och har samma typ av 
kunder. 
 
Företagen använder sig av en period på 100 år precis som om skogsbeståendet skulle 
stå orört under denna period. Detta är en förenkling som de använder sig av och 
Lagerström menar att denna approximation kanske är acceptabel då detta är vad skog 
genererar under en livscykel. 
 
En av de större frågorna för de svenska skogsbolagen är den om återplantering. Trots 
att en bokstavstolkning av IAS 41 säger att den inte ska vara med i beräkningarna 
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väljer ändå företagen att motsätta sig detta. Anledningen till att detta är att de utgår 
från sin egen ansats när de köper och säljer skog för att på så sätt simulera ett 
marknadspris. Att återplanteringen tas med hjälper även till att uppfylla kravet på en 
rättvisande bild. Ett möjligt sätt som Lagerström förespråkar är att se på 
återplanteringen som en försäljningskostnad. Lagerström resonerar att 
återplanteringen är en del av verksamheten och en nödvändig kostnad för att sälja 
träden och således ska den vara med i beräkningarna. Det viktiga menar Lagerström 
ändå är att det bara finns ett verkligt värde och det är dit företagen ska nå. Hur de når 
dit spelar mindre roll. Lagkravet på återplantering är egentligen en skyldighet i 
återinvestering. Lagerström menar därmed att det inte går att se återplanteringen som 
en avsättning då den inte uppfyller kriterierna för en sådan. Saken vore en annan om 
återplantering avsåg någon annans mark. Resonemanget med att belasta marken med 
återplanteringskostanden, som i vissa fall skulle resultera i ett negativt värde, ser 
Lagerström inte heller som en väg att gå. Återplanteringen är istället en första utgift 
för träden, menat dess anskaffningsvärde, och ska således inte belasta marken. 
Lagerström berättar att några av skogsbolagen stämde träff med IFRIC:s 
representanter för att diskutera återplanteringen hösten 2004. Denna fråga togs upp på 
IFRIC:s agenda men därefter har inte något vidare skett. 
 
De intäkter som företagen får in i framtiden för gallringsintäkter av skog som är 
planterad efter värderingstidpunkten är med i modellen. Effekten blir att kassaflöden 
av något som inte existerar idag finns i modellen och dessa har inte något att göra 
med vad skogen är värd idag.
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5 Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi vilka effekter IAS 41 har medfört för de svenska 
skogsbolagen med våra problemformuleringar som utgångspunkt. Vi baserar 
analysen på det empiriska material vi tagit fram genom intervjuer och återkopplar 
dessa till vår teoridel. 
 

5.1 Värdering idag 
Innebörden av IAS 41 för de noterade svenska skogskoncernerna är att skogen idag 
ska leva upp till kravet på en rättvisande bild och därmed tas upp till verkligt värde 
istället för som tidigare enligt försiktighetsprincipen till historisk kostnad. Det är 
fastställt att de noterade skogskoncernerna ska tillämpa IAS 41 men denna standard 
får även användas av andra företag. Detta visas i denna uppsats genom att både 
Sveaskog och Bergvik Skog använder sig av standarden trots att de inte är noterade 
skogskoncerner. Bergvik Skog har valt IAS 41 eftersom de nyligen anskaffat sina 
skogstillgångar och därför skulle få ett liknande värde vid värdering till 
anskaffningsvärdet. Då det gäller Sveaskog har de gjort sitt val på grund av de 
riktlinjer de har från staten som säger att de ska redovisa i nivå med de börsnoterade 
skogsbolagen i Sverige. 
 
IAS 41 menar att priset på en aktiv marknad utgör verkligt värde för en biologisk 
tillgång. För alla de företag som finns i vår uppsats saknas marknaden för 
skogsarealer av modell större. Det som återstår för företagen är att använda sig av 
alternativregeln. De andra alternativen som kan användas enligt IAS 41: senaste 
marknadspriset, marknadspriser av liknande tillgångar och jämförelseindex faller bort 
på grund av bristande information. Det enda lämpliga har för alla de intervjuade 
företagen således blivit att simulera ett verkligt värde genom att nuvärdesberäkna 
deras respektive framtida kassaflöden med hjälp av en diskonteringsränta. Redan 
tidigare har vissa av företagen redovisat det verkliga värdet av skogen men då som 
tilläggsuppgift och baserad på en annorlunda beräkning. 
 
Tillvägagångssättet vid nuvärdesberäkningen är väldig likt hos respondenterna. 
Samtliga har använt sig av en identisk diskonteringsränta, 6,25 %, när de diskonterar 
tillbaka sina kassaflöden till nutid. Varför företagen använder sig av samma 
diskonteringsränta beror dels på att de haft meningsutbyten mellan varandra och dels 
på att de rådgivare som finns inom detta område är starkt begränsat vilket gör att 
samma personer kontaktats och använts. Andra aspekter som tagits i anspråk vid 
framtagandet av denna ränta är de få skogsaffärer som genomförts på den svenska 
skogsmarknaden. Även fast diskonteringsräntan tagits fram på liknande sätt är en del 
parametrar olika, men inte tillräckligt olika för att en väsentlig skillnad ska kunna 
hittas. Bo Lagerström på Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att det är lämpligt 
att en likadan ränta används då samtliga företag befinner sig inom samma marknad. 
 
Vid beräkning av kassaflödena måste en prisnivå sättas. Sveaskog har använt sig av 
en konstant prisbild som baseras på att genomsnittliga priser mellan åren 2002 och 
2004 medan Bergvik Skog istället tror på en realprissänkning med motiveringen att 
allting ständigt förbättras. Holmen menar att det handlar om att utföra en kvalitativ 
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men även kvantitativ bedömning utifrån prishistorik och att även undersöka 
marknadsläget. Detta jämför de med betalningsförmågan hos sina kunder och 
slutligen hoppas de att de funnit en rimlig prisutveckling. SCA använder sig av en 
historisk analys av intäkter och kostnader som de har väldokumenterade. Därifrån 
söker de trender som de försöker att anamma. 
 
De framtida kassaflödena i simuleringen baseras till stor del av varje skogsbolags 
förtecknade avverkningsplan över skogen där ålder, typ, kvalitet etcetera är noggrant 
listade. Avverkningsplanen revideras av skogsbolagen med jämna mellanrum, i regel 
vart tionde år. Denna plan används vid nuvärdesberäkningen för att se hur bra 
markens produktionsförmåga är vilket i sin tur ger den långsiktiga 
avverkningsförmågan. Ur denna kan företagen ta ut de årliga kassaflöden som 
används i beräkningarna. Omloppstiden för de träd som respektive företag äger ligger 
kring 100 år och används för hur långt tillbaka kassaflöden ska diskonteras.  
 

5.2 Problem vid värdering 
Något som alla de intervjuade respondenterna är överrens om är att IAS 41 inte är 
anpassat för nordiskt skogsbruk. Holmens Anders Jernhall går så långt att han anser 
att detta påstående är en underdrift. Anledningen till att bolagen har denna åsikt om 
IAS 41 är att den anses passa bättre för biologiska tillgångar som har en kortare 
livstid än skogens väldigt långa. En annan av de stora frågorna är den om 
återplanteringen. Trots att en ordagrann tolkning av IAS 41 säger att 
återplanteringskostnader inte får medtas vid beräkning av verkligt värde tar samtliga 
svenska skogsbolag med dem i sin nuvärdesberäkning. Diskussionen inom IFRIC har 
berört om vad återplanteringen egentligen hänförs till. Om den anses höra till själva 
skogen och påverkar denna negativt ska den egentligen vara med i beräkningen. 
Motargumentet är att den kritiska punken egentligen sker först efter själva 
avverkningen och således bör återplanteringen hänföra sig till marken. Följden blir att 
den inte ska vara med i beräkningen av verkligt värde. De svenska bolagen 
konstaterar att enligt IAS 41 får återplanteringen inte vara med i beräkningen av 
verkligt värde vid en ordagrann tolkning men väljer ändå att ta med den. Deras 
huvudargument är att annars skulle skogen få ett för högt värde och att den 
rättvisande bilden ruckas. Holmen uppskattar ett övervärde på grund av uteslutande 
av återplanteringskostnader till 10-20 % av skogens total värde vilket skulle resultera 
i ett, för dem, 1,0-1,5 miljarder kr för högt värde. Bergvik Skog menar att ett 
alternativ till att ta med återplanteringen i beräkningarna är att redovisa den som en 
avsättning. Detta anser inte Lagerström vara riktigt då han anser att den inte uppfyller 
kraven för en skuldpost. Bergvik Skogs andra alternativ där de istället lägger 
återplanteringskostnaden på marken, vilket i många fall skulle ge marken ett negativt 
värde, tycker inte Lagerström heller är lämpligt. Han resonerar istället om att 
återplanteringen inte är något annat än en återinvestering och således ska fungera som 
anskaffningsvärde för nästa generations skog. En möjlig väg som Lagerström 
förespråkar för att få med återplanteringskostnaden i beräkningen av verkligt värde är 
att se den som en försäljningskostnad. Motiveringen är att det är en del av 
verksamheten och att det är en nödvändig kostnad för att kunna sälja skogen.  
 
Ett annat dilemma som uppstår vid nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden är 
gallringsintäkter av skog planterad imorgon. IAS 41 säger att endast skog planterad 
idag ska vara med i det verkliga värdet då de ska vara tillföljd av en inträffad hädelse. 
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I och med att gallringen sker inom en närmare framtid än vad själva slutavverkningen 
kommer vissa gallringsintäkter med i beräkningen även fast den avser träd som vid 
värderingstillfället inte existerar och således inte ska vara med i beräkningarna. SCA 
går emot IAS 41 här och motiverar det med att det är en konsekvens av att 
återplanteringskostnaderna tas med. Samma motiv använder både Holmen och 
Bergvik Skog. 
 

5.3 Branschens inställning 
I jämförelse med hur värdering av skog skett innan införandet av IAS 41, där 
historiska värden utgjort grund för beloppet i balansräkningen, anser respondenterna 
att ett verkligt värde av skogen blir mer rättvisande då skogsarealer tenderar att vara 
köpta långt bak i tiden vilket resulterat i stora dolda värden. Risken med det verkliga 
värdet är dock den subjektivitet som råder och det är viktigt för läsaren av 
informationen att inse att det endast handlar om en approximation av det verkliga 
värdet och endast framtiden kan utvisa hur nära beräkningarna är. Trots detta i åtanke 
blir det betydligt svårare för läsaren att finna den tillförlitlig då den tekniskt sätt är 
betydligt svårare att hantera.  
 
Holmens respondent, Anders Jernhall, håller med om att balansräkning blir mer 
rättvisande men tycker även att resultaträkningen blivit sämre efter införandet av IAS 
41. Han motiverar det med att orealiserade och realiserade vinster beblandas. 
Resultatet kommer därför att innehålla en stor del prognoser och inte enbart baseras 
på vad verksamheten genererat under året. 
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt besvarar vi våra problemformuleringar genom att dra slutsatser av den 
kunskap vi inhämtat genom empirin och teorin. Vi avser att beblanda våra egna 
åsikter med inhämtad kunskap. 
 
Inom redovisningsområdet är IAS 41 en relativt ny standard sett ur de svenska 
skogsbolagens ögon och eftersom de har haft en bra förberedelse före 
implementeringen så har övergången till denna standard inte inneburit några större 
problem. Problemen har istället gällt bokstavstolkningar av IAS 41. 
 
Eftersom det inte finns någon aktiv marknad bland skogsbolagen har företagen i vår 
analys svårt att värdera sina skogstillgångar efter rådande marknadspriser. Detta har 
gjort att de valt att basera skogens verkliga värde genom nuvärdesberäkningar av de 
årliga kassaflöden skogen ger. Det största problemet vid nuvärdesberäkningen är all 
den subjektivitet som uppstår. Problemet är tillförlitligheten och svårigheten för 
läsaren att avgöra vad som ingår i värdet. Ändå anser vi att tillförlitligheten bör vara 
verifierbar då beräkningarna görs av kunniga personer. Det kan dock diskuteras hur 
nära individer i skogsbranschen står varandra när en likadan diskonteringsränta 
används av samtliga företag. Detta leder till att en etik- och trovärdighetsdiskussion 
uppkommer. Lagerström menar att det är fullt naturligt att samma diskonteringsränta 
används då samtliga bolag befinner sig inom samma land och har samma typ av 
kunder. En skillnad vi kunnat urskilja är hur företagen tar fram sina prisunderlag för 
framtiden. Om detta resulterar i stora avvikelser kommer även värderingen av skogen 
skilja mellan företagen och minska jämförbarheten. 
 
Vår egen syn på nuvärdesberäkningen som ett sätt att värdera skogen är positiv i och 
med att dolda värden tas fram i ljuset och det blir lättare för utomstående och mindre 
sakkunniga att skapa sig en uppfattning av hur mycket skogsbolagens skogar 
egentligen är värda. Den tidigare redovisningsformen, historiska värden, som baserar 
sig på försiktighetsprincipen anser vi missvisande då de redan nämnda dolda värdena 
inte är lika synliga som nu, även om vissa bolag valt att redovisa verkligt värde i 
tilläggsform. Dagens redovisade värde speglar verkligheten bättre även fast 
respondenterna har yttrat att IAS 41 inte är anpassad för nordiska skogsbolag. De 
håller ändå med om att en mer rättvisande bild av företaget uppstår med det nya 
redovisningssättet. 
 
Vi har genom våra studier tagit reda på att ett av de områdena som rönt störst 
diskussioner inom implementeringen av IAS 41 är återplanteringskostnaderna. Till 
skillnad från andra länder i Europa har Sverige lagstadgat att skogsbolagen ska 
återplantera den mark de skövlar. Detta har betytt att skogsbolagen valt att ta med 
denna kostnad i värderingen även fast IAS 41 ordagrant säger att detta inte får göras. 
Denna kostnad har de intervjuade skogsbolagen motiverat att ta med genom att värdet 
på skogen annars skulle bli övervärderat och att det skulle kringgå kravet på den 
rättvisande bilden. Vår uppfattning är att denna kostnad bör vara med på ett eller 
annat sätt. Vi tror även att skogsbolagen i framtiden kommer tillåtas, även ordagrant, 
att ta med denna kostnad i sina beräkningar och inte bara inom praxis. Ett följdfel av 
att återplanteringskostnader tas med är att gallringsintäkterna av skog som ännu inte 
är planterad även tas med. 
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Vi ämnar avsluta vår uppsats med ett citat om vad det hela egentligen handlar som 
Juhani Toivonen vid Bergvik Skog mycket klokt yttrade   
 
”…hellre ungefärligt rätt än exakt fel…” 
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7 Kritisk diskussion 
 
I detta avsnitt belyser vi vår uppsats i en kritisk diskussion. Vi har för avsikt att 
upplysa läsaren om vilka möjliga svagheter våra val under uppsatsarbetet kunnat 
frambringa.  
 
Vi har under uppsatsens metod belyst hur viktigt det är med att vara kritisk mot det 
som framställs för att kunna skapa en så bra uppsats som möjligt. Därför ämnar vi 
ägna våra sista rader i denna uppsats åt denna diskussion. 
 
I uppsatsens början valde vi att använda oss av två noterade skogsbolag, två 
onoterade skogsbolag och en revisor i våra intervjuer. Antalet responderande 
skogsbolag är starkt begränsat då antalet som tillämpar IAS 41 inte är fler än fyra 
inom Sveriges gränser. Anledningen till att vi även valde en revisor var för att vi 
sökte en oberoende part som förhoppningsvis skiljde sig från skogsbolagen uttalande. 
För att få ännu bättre utvärdering av vår problemställning vore ett tänkbart scenario 
att kontakta flera kunniga inom området värdering av skog. Detta tankesätt fanns 
under uppsatsens skrivande men både brist på tid och kapacitet har gjort att detta blev 
en tanke som förkastades allt eftersom tiden gick. Övervägningen av att intervjua 
färre skogsbolag och att istället intervjua ovan nämnda var en tanke som slog oss men 
som vi även den valde att förkasta. 
 
De intervjuer som legat till grund för vår uppsats valde vi att ha som öppna intervjuer 
vilket resulterat både positivt och negativt. Vi anser att respondenterna öppnat upp 
mer och vi kommit fram till saker vi annars inte fått reda på. Den negativa effekten är 
att vissa frågor blivit mer belysta än andra hos olika företag, detta trots att en 
intervjuhandledning användes. Vi är ändå nöjda med form vi valt och tror att den 
passar vår undersökning väl. 
 
Anledningen till att vi använde oss av telefonintervjuer beror på att vi haft geografiskt 
svårt att personligen möta intervjuobjekten vilket vi tror kan ha dragit ner vår 
seriositet men även försvårat själva intervjuns genomförande då den visuella 
kontakten varit utesluten. För att kompensera detta har vi försökt att vara så pålästa 
som möjligt inför varje intervju. 
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INTERVJUHANDLEDNING VID ÖPPEN INTERVJU 
 
Problemformulering: 
Hur går värderingen av skog till enligt IAS 41 
Vilka problem stöter företagen på vid värdering enligt IAS 41 
 
 
Inledning 
 
Kort beskrivning av företaget. 
 
Ämnen att ta upp 
 
Branschens inställning till IAS 41 
Övergången till IAS 41 
Rättvisande bild 
Generella frågor kring värdering av skog 
 – avverkningsplanen 
 – återplanteringskostnader  
 – diskonteringsränta 

–  prissättning 
– risker 

 – gallringsintäkter 
 
För- och nackdelar med värdering till verkligt värde 
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