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Förord  

Vi vill med dessa förord passa på och sända ett stort tack till några personer som varit till stor 
hjälp, både pedagogiskt men även teoretiskt, och gjort denna uppsats möjlig att genomföra på 
bästa sätt.  
 
Ett stort tack till Torsten Börjemalm och Torbjörn Hansson på Lappland Goldminers för att de 
har låtit oss ta del av deras kunskap och tillhandahållande av kvalificerad information inom och 
kring Lappland Goldminers. Vi vill även tacka Mats Nilsson, Kapitalförvaltare på Catella 
Kapitalförvaltning som bidragit med expertis inom värderingsproblematiken. 
 
Då det har varit svårt att hitta information till vissa delar av uppsatsen har ovannämnda personer 
varit till stor hjälp, då de dels har tagit sig tid vid intervjutillfällen, bistått med material samt 
djupgående kunskap. 
 
Slutligen vill vi sända ett stort tack till vår handledare Hans Lindkvist som väglett oss på ett 
föredömligt sätt genom vår uppsats och bidragit med intressanta tillvägagångssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattias Jedhamre    Anna Göransdotter 
 
 

…………………………   ………………………… 
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Sammanfattning 

Aktier i prospekterings- och gruvbolag har under senare år ökat i omsättning. Att investera i 
prospekteringsbolag är ofta riskfyllt och investerarnas möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
förtaget är värt att investera i består av den finansiella information som företaget ger ut. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka vilka regler och rekommendationer som används i 
prospekteringsbolagen i fråga om utgifter förknippade med prospektering samt vilka faktorer som 
påverkar extern värdering av prospekteringsbolagen innan gruvverksamheten påbörjas.  
 
Vår studie är en kvalitativ fallstudie av deskriptiv karaktär som tar sin utgångspunkt i 
prospekteringsbolaget Lappland Goldminers AB. I uppsatsen kommer vi att studera värderings- 
och redovisningsproblematiken i prospekteringsbranschen. Uppsatsen baseras på intervjuer med 
styrelseordförande och ekonomichef i Lappland Goldminers samt en kapitalförvaltare från Catella 
Kapitalförvaltning AB.  
 
En övergripande presentation av prospektering och prospekteringstillstånd samt guldpris- och 
gruvindustrins utveckling presenteras i uppsatsen för att ge ökad förståelse var redovisnings- och 
värderingsproblematik kan uppstå i prospekteringsbolagen. En genomgång av de 
redovisningsregler som är tillämpbara för redovisning av prospekteringstillstånd samt teori 
angående företagsvärdering presenteras även som underlag till analysen. Empirin består av en 
kortare företagspresentation för att ge en bra bild om Lappland Goldminers AB. Vidare följer en 
sammanställning av våra möten med respondenterna och utförliga svar på intervjufrågorna. 
 
Skälet till att vi valde att granska Lappland Goldminers AB var att de är i prospekteringsfasen 
men inom en snar framtid även kommer att bedriva gruvverksamhet. Företaget är noterat på Nya 
Marknaden vilket klassas som en inofficiell lista och därmed omfattas inte företaget av IFRS-
regelverket.  
 
I empiri kapitlet presenteras de sammanställda intervjuerna vilket sedan mynnar ut i analysen där 
vi även skildrar våra egna tankar. Det vi kom fram till var att prospekteringsbolag som är noterade 
på inofficiella marknadsplatser faller mellan redovisningsreglerna angående kostnaderna för 
prospektering. IFRS-regelverket är inte obligatoriskt för dessa företag och redovisningsrådets har 
inte några rekommendationer som reglerar redovisning av mineraltillgångar eller utvinning av 
dessa. I fråga om värdering av dessa företag kom vi fram till att det är mycket svårt att värdera ett 
prospekteringsbolag på grund av värderingsfaktorerna knutna till denna bransch. Företagets värde 
är starkt influerat av guldpriset, prospekteringens framtida utveckling och resultat samt 
intressenternas framtida förväntningar. Dessa faktorer är kända för att vara fluktuerande och 
osäkra vilket gör att det är svårt att göra en värdering baserade på ”korrekta” värden. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel innehåller en inledande beskrivning av ämnesvalets bakgrund, vilket mynnar ut i 

problemformulering, syfte och avgränsningar. Därpå följer en beskrivning av uppsatsens 

fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

 
1992 ändrades lagstiftningen angående gruvverksamhet i Sverige. Lagändringen medförde att 
även utländska företag fick möjlighet att bedriva prospektering och gruvverksamhet i Sverige. 
Innan den nya lagen trädde i kraft hade staten haft rätt till hälften av de fyndigheter som 
prospekteringsbolagen fann. Efter lagändringen 1992 hade staten inte kvar den rätten och 
prospektering och gruvverksamhet blev mer attraktivt för företagen. Detta i kombination med 
att priser av olika metaller, i synnerhet guld, har stigit kraftigt de senaste åren har medfört att 
prospektering och gruvverksamhet blivit allt vanligare och lönsamt för företag.1  
 
Prospekteringsbolag står inför en mängd kostnader i början av verksamheten. Vägen från det 
att ett företag påbörjar prospektering av ett område till dess att brytning kan ske om 
fyndigheter upptäcks är lång och kostsam. För att finansiera kostnader som 
prospekteringstillstånd, utrustning, expertis m.m. gör företaget ofta en mängd nyemissioner. 
Aktier i prospekterings- och gruvföretag har under senare år ökat i omsättning. Att köpa aktier 
i företag är ofta riskfyllt och aktieägarnas största möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
företaget är värt att investera i är den finansiella information företaget ger ut. Att investera i 
prospekteringsbolag är ofta mer riskfyllt och kan till en början liknas vid ett lotteri. Till en 
början har prospekteringsbolagen inga större tillgångar utöver prospekteringstillstånden som 
tas upp som en tillgång i redovisningen. Den information som företagen lämnar ut om 
fyndigheterna de hoppas hitta hamnar inom breda intervall då de är svåra att specificera. Det 
är inte heller säkert att prospekteringsbolagen kan finansiera vägen från prospektering till 
gruvverksamhet och kan tvingas att lägga ner verksamheten innan brytning av mineraler kan 
påbörjas. Att investera i ett prospekteringsbolag som aktieägare är med andra ord riskfyllt. 
 
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag som bildades 1997. Bolagets målsättning 
är att bli ett producerande gruvföretag med produktion längs ”guldlinjen” i Västerbotten där 
bolaget säkrat ett antal guldfyndigheter. Bolaget inriktar sig främst på att utveckla 
guldprojektet Fäboliden där de nyligen lämnat in ansökan om miljötillstånd för 
gruvverksamhet på fem miljoner ton per år. Parallellt med arbetet på Fäboliden kommer 
prospekteringsverksamheten att fortsätta på övriga prospekteringsprojekt, framförallt Knaften, 
Stortjärnhobben, Sandviksträsk, Tjålmträsk och Gubbträsk. Bolagets strategi är att utveckla 
ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som 
försörjs av malm från en eller flera gruvor.2 
 
Lappland Goldminers är noterat på handelsplatsen ”Nya Marknaden” sedan den 7 juni 2004 
men planerar att inom en snar framtid börsintroduceras på den norska OTC-listan. Då Nya 
Marknaden klassas som en inofficiell lista omfattas inte Lappland Goldminers av IFRS-
regelverket. Bolaget har sedan start genomfört många nyemissioner för att finansiera sin 
verksamhet. Lappland Goldminers är medlem i SveMin Föreningen för gruvor, mineral- och 

                                                
1 www.bergsstaten.se (2006-05-30) 
2 Lappland Goldminers Årsredovisning 2004 
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metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess 
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.3 

1.2 Problemformulering 
 
– Efter vilka regler och rekommendationer sker redovisning av utgifter förknippade med 
prospektering i prospekteringsbolag?  
– Vilka faktorer påverkar extern värdering av prospekteringsbolagen innan gruvverksamhet 
påbörjas? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka belysa hur prospekteringsbolag redovisar 
prospekteringstillstånd samt vilken lagstiftning som reglerar redovisningen. Vidare vill vi 
undersöka svårigheten för aktieägare att utvärdera tillgångarna i prospekteringsbolag då 
information ifrån företaget ofta är begränsad.  

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att endast granska ett företag i prospekteringsbranschen då företaget inom den 
närmaste framtiden kommer att vara både i prospekterings- och gruvverksamhetsfasen. Vi 
anser att problematiken är generell för prospekteringsbolagen och tror därför att resultatet av 
undersökningen avspeglar prospekteringsbranschen i stort. Vi har endast varit i kontakt med 
en kapitalförvaltare men tror även i detta fall att svaren inte skiljer sig åt nämnvärt vad gäller 
de faktorer som påverkar en företagsbedömning. 

1.5 Disposition 
 
Avslutningsvis i kapitlet presenteras dispositionen av uppsatsen med en översiktlig 
innehållsbeskrivning av varje kapitel. 
 
Inledning 
I kapitel ett presenteras ämnesvalets bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar och 
uppsatsens disposition. 
 
Metod 
Kapitel två består av ett metodavsnitt som inleds med en metodologisk diskussion för att 
sedan utmynna i val av metod som ansetts vara mest lämpliga för uppsatsens genomförande. 
Vidare följer data- och litteraturinsamlingsprocess samt en förklaring av begreppen källkritik, 
validitet samt reliabilitet. Slutligen ges en kort presentation av intervjuteknik och 
genomförande av intervjuerna. 
 
Referensram  
Det tredje kapitlet innehåller den bakomliggande teorin som är relevant för fortsatt 
begriplighet av uppsatsens kärnfrågor. Den utgör även bas för hantering och tolkning av 
teorin. 
 
 
                                                
3 Lappland Goldminers Årsredovisning 2004 
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Empiri 
I det fjärde kapitlet redogörs en kort beskrivning av det företag vi baserat uppsatsen på. I 
kapitlet ges även en sammanställning av utförda intervjuer med Styrelseordförande samt 
ekonomichef på Lappland Goldminers samt kapitalförvaltare på Catella Kapitalförvaltning. 
Resultatredovisningen sker under särskilt utvalda områden som speglar de mest relevanta 
problemen.  
  
Analys   
I analysen diskuteras empirin utifrån referensramen och tillhörande teori. Här kommer även 
våra egna tolkningar och analyser att presenteras för att sedan ligga till grund för de slutsatser 
som besvarar vår ursprungliga problemformulering. 
 
Slutsats 
Det sjätte kapitlet redogör för de slutsatser vi kommit fram till i analysen. I detta kapitel 
redogör vi även för kritik av eget arbete. 
 
Källförteckning 
Källförteckningen specificerar de primära och sekundära källor som uppsatsen baseras på i 
form av intervjuer, litteratur, tidskrifter, Internet, årsredovisningar samt standards och 
rekommendationer. 
 
Bilaga 
I bilagan återfinns de intervjufrågor vi använt oss av samt definitioner av återkommande 
förkortningar i uppsatsen. 
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2. Metod 
 
I följande kapitel ges en beskrivning av det tillvägagångssätt som valts för uppsatsens 

genomförande. Kapitlet inleds med en motivering till de metodologiska val som gjorts med 

syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. I denna ingår en beskrivning av 

datainsamlingsprocessen och det företag samt intervjupersoner som ligger till grund för 

empirin. Vidare beskrivs begreppen källkritik, validitet och reliabilitet. Metodval motiveras 

löpande i kapitlet. 
 

2.1 Metodologisk diskussion 

 
Det finns främst två metoder att tillämpa vid val av undersökningsmetod, den 
kvantitativa respektive den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden används då man 
undersöker ett stort antal individer på ett standardiserat sätt exempelvis genom enkäter. 
Metoden inriktar sig på att förklara bredden i ett fenomen då man ofta använder sig av många 
respondenter. Undersökningen har ofta en klar start- och slutpunkt vilket gör den lättare att 
avgränsa och resultatet lätt att behandla. Fördelarna med den kvantitativa metoden är att 
resultaten kan användas för att dra generella slutsatser och får därför hög extern giltighet. 
Nackdelarna är att metoden kan uppfattas som ytlig och vilket leder till låg intern giltighet.4 
Den kvalitativa metoden används när man undersöker ett mindre antal individer på ett mer 
öppet sätt exempelvis genom intervjuer. Fördelarna med metoden är att den är flexibel och tar 
hänsyn till detaljer och det unika hos individen. Nackdelen är att det är svårare att dra 
generella slutsatser då undersökningen ofta omfattar ett mindre antal respondenter.5  
Den kvalitativa metodiken lägger stor vikt vid att forskningsobjektet är unikt vad det gäller 
egenskaper och kvaliteter. Forskningsprocessen är en interaktion mellan forskare och 
undersökningsobjektet.6 Vi har valt att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod då vi tror 
att problematiken med redovisning av prospekteringstillstånd samt värdering av 
prospekteringsbolag är generell i prospekteringsbranschen. Genom att genomföra mer 
djupgående intervjuer även om de är färre till antalet sett hoppas vi kunna få utförligare svar 
på vår frågeställning än om vi hade valt ett kvantitativt tillvägagångssätt.  
 
I forskningssammanhang brukar angreppssättet ofta delas in i två specifika metoder; deduktiv 

och induktiv metod. Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att användaren utgår från 
vissa antaganden eller befintliga teorier och utifrån dessa drar slutsatser om enskilda 
företeelser. Forskaren testar hypoteserna utifrån empirin för att se om de håller eller måste 
förkastas. Det induktiva angreppssättet skiljer sig åt från det deduktiva då det inte utgår från 
teori. Istället utgår det induktiva angreppssättet utifrån en problemställning som uppkommit 
från tillfälliga och enstaka iakttagelser. Det induktiva angreppssättet är vanligast inom 
outforskade områden där det inte finns alltför många antaganden på förhand att utgå ifrån.7 
 
Uppsatsen har en induktiv karaktär enligt ovan beskrivning av de båda angreppssätten då 
tillgången till teori inom det studerade ämnet är begränsat. Avsikten med uppsatsen är att 
skildra situationen gällande redovisnings- och värderingsproblematik hos ett 

                                                
4 Jacobsen D.I, Vad, hur och varför (2002) s. 146ff 
5 Björklund M, Paulsson U., Seminarieboken (2003) s. 63 
6 Andersen H., Vetenskapsteori och metodlära (1994) s. 70ff 
7 Jacobsen D.I, Vad, hur och varför (2002) s. 34ff 
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prospekteringsbolag. Tillvägagångssättet vid undersökningen har varit att först samla in 
empiri i form av intervjuer för att slutligen sammanställa och analysera den. 
 
Induktivt och deduktivt angreppssätt kan delas in i ytterligare två faktorer. Studierna kan vara 
av normativ eller deskriptiv karaktär. En deskriptiv studie beskriver hur något är medan en 
normativ studie beskriver hur något borde vara. Genom att göra en deskriptiv studie av hur 
praxis styrs kan man arbeta fram ett bättre underlag för förändring av denna praxis. Då vårt 
syfte är att undersöka och beskriva hur redovisning och värdering sker hos ett 
prospekteringsbolag är studien av deskriptiv karaktär.8  
 
Slutligen beskrivs två olika beteckningar på hur man lägger upp en undersökning. De är: 
surveyundersökning och fallstudie. En surveyundersökning innebär att man undersöker en 
större avgränsad grupp genom exempelvis intervjuer eller frågeformulär. En fallstudie 
innefattar att man undersöker en mindre avgränsad grupp där man utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så heltäckande information som möjligt. Då uppsatsen är en 
fallstudie används respondenternas svar som utgångspunkt för att exemplifiera dels hur 
redovisning av prospekteringstillstånd sker i Lappland Goldminers samt vilka faktorer ligger 
till grund vid en värdering av prospekteringsbolagen gjord av en kapitalförvaltare. Eftersom 
undersökningen baseras på ett fåtal respondenter kan slutsatserna inte generaliseras även om 
de avspeglar uppfattningen hos många andra.9 
 

2.2 Datainsamling 
 
Vid datainsamling är det oftast två kategorier av data som nämns; nämligen primär- och 
sekundärdata. Den optimala kombinationen är att använda sig av olika typer av data för att de 
ska kunna stödja och kontrollera varandra på bästa sätt. Både primär- och sekundärdata kan 
vara skriftlig eller muntlig. Frågan om hur data används är avgörande för om data skall 
klassificeras som primär- eller sekundärdata. Ingenting är i sig självt primärdata eller 
sekundärdata innan användningsområdet är bestämt.10 
 
2.2.1 Primärdata 
Primärdata är material som forskaren själv samlar in för uppsatsens specifika syfte. Fördelen 
med primärdata är att den kan anpassas till frågeställningen i undersökningen. Intervjuer är ett 
bra exempel på primärdata, men man bör försäkra sig att respondenten återger självupplevd 
information. Om så inte är fallet bör data istället betraktas som sekundärdata.11  
I uppsatsen kommer primärdata i huvudsak bestå av tre intervjuer, men även fortsatt kontakt 
med intervjuobjekten för kompletterande frågor och information.  
 
2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata utgörs av redan befintlig information som framarbetats för ett annat ändamål 
och syfte än det som formulerats för undersökningen. Data kan användas för att öka 
kunskapen och medvetenheten om modeller och tidigare forskning inom området.12 
Den sekundärdata vi använt oss av i uppsatsen består av litteratur, artiklar, publicerad 
information framtagna av revisionsbyråer, årsredovisningar samt Internet. Artiklar, både i 

                                                
8 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 21ff 
9  Patel R, Davidsson B., Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 53ff 
10 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
11 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
12 Jacobsen D. I., Vad, hur och varför? (2002) s. 153ff 
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tidskrifter och hämtade från Internet, är en form av sekundärdata som även kallas processdata 
som uppkommer löpande i samhället. I sökandet efter artiklar är det viktigt att vara kritisk i 
urvalet då de kan vara vinklade och otillförlitliga. En andra form av sekundärdata är 
bokföringsdata vilket kan vara månads-, kvartals- eller årsredovisningar.13  
 

2.3 Insamling av litteratur 
 
För att utveckla kunskap krävs sammanställning och bearbetning av data. Syftet med det man 
avser att undersöka styr valet av vilka datakällor som används.14 Uppsatsen är till viss del 
baserad på sekundärdata i form av litteratur och artiklar medan empiriavsnittet utgörs av 
primärdata i form av de intervjuer vi har genomfört. För metodavsnittet presenterat i kapitlet 
har vi till största del använt oss av litteratur som ingår i kurslitteraturen för uppsatsskrivandet.  
 
När vi samlade information till vår referensram fann vi att informationen angående 
redovisning av prospekteringstillstånd var begränsad, då IFRS: 6 som reglerar redovisning av 
prospekteringstillstånd började gälla den 1 januari 2006. Vid insamlandet av information 
kontaktade vi de största revisionsbyråerna då de är uppdaterade inom ämnet och även besitter 
hög grad av expertis. Information gällande värderingsmetoder för prospekteringsbolag har vi 
hämtat från litteratur samt från den intervju vi har genomfört med en börsmäklare. Artiklar 
angående ämnet har även hämtats ifrån affärs- och finanstidskrifter. I samband med kontakt 
med Lappland Goldminers har vi även fått tillgång till internmaterial angående deras 
verksamhet och redovisningstillvägagångssätt vilket ligger till grund för utformandet av 
empiriavsnittet. 
 

2.4 Intervjuteknik och genomförande 
 
Intervjuer kan ske under många olika former. De vanligaste formerna av intervjuteknik är 
strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju är 
frågorna bestämda på förhand och tas upp i en bestämd ordning. Semistrukturerad intervju 
bygger på att ämnesområdena för intervjun är bestämda i förhand och frågorna formuleras när 
undersökaren anser det vara lämpligt beroende på respondentens svar och reaktioner. Den 
sista formen är ostrukturerad intervju där intervjun är mer som ett samtal där frågorna 
uppkommer efterhand. För att få en objektiv intervju är det viktigt att inte ställa alltför 
ledande eller specifika frågor. Intervjuerna kan ske individuellt eller i grupp och även antalet 
undersökare kan variera. Intervjuerna kan bandas, antecknas eller memoreras beroende på hur 
pass känsliga frågeställningarna är och vad respondenten samtycker till. Till intervjutillfället 
är det bra att vara påläst vad gäller ämne, företag eller den person som intervjuas. Genom att 
vara påläst underlättas det som behandlas intervjun och det är lättare att sammanställa den i 
efterhand.15 
 
Intervjuerna i uppsatsen har skett under semistrukturerad form där respondenterna har fått 
tillgång till kärnfrågorna i förhand. Under intervjutillfället har frågorna ställts efterhand 
utifrån den riktning intervjun har tagit och en del följdfrågor har uppkommit. Intervjuerna 
antecknades noggrant för att sedan kunna sammanställas. Intervjufrågorna har varierat 

                                                
13 Halvorsen K., Samhällsvetenskaplig metod (1992) s. 72ff 
14 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 45 
15 Björklund M. & Paulsson U., Seminarieboken (2003) s.68 
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beroende på vem vi har intervjuat då vi ansett att respondenterna besitter expertis inom 
varierande områden. På grund av avstånd till Lappland Goldminers och kapitalförvaltaren på 
Catella Kapitalförvaltning har dessa intervjuer skett per telefon och kompletterats via e-mail. 
Styrelseordförande i Lappland Goldminers har vi intervjuat personligen. 
 

2.5 Källkritik 
 
Vid insamlandet av information är det viktigt att vara kritisk och göra noggranna 
granskningar. Källorna som används måste anses tillförlitliga först och främst av författarna 
men även av dem som läser uppsatsen. Innehållet i informationen bör även inneha en hög 
grad av trovärdighet och vara relevant i sammanhanget. Vid insamling av primärdata i form 
av intervjuer är det viktigt att rätt personer blir intervjuade för att få relevant och korrekt 
information som belyser uppsatsens problem.16 De personer vi intervjuade på Lappland 
Goldminers anser vi vara lämpliga och representativa då de är kunniga inom uppsatsens 
områden. Kapitalförvaltaren från Catella Kapitalförvaltning kontaktade vi för att få en 
oberoende och extern vinkel angående värderingsproblematik av prospekteringsbolag. 
 
En uppsats bör vara objektiv vilket är svårt att uppnå då författarnas värderingar och 
referensramar i vissa inslag lyser igenom. Vid författandet av uppsatsen är det viktigt att 
försöka minimera subjektiviteten för att undersökningen ska bli rättvisande.17  
 
Det finns många källkritiska bedömningsgrunder, två av de viktigaste är samtidskrav och 
tendenskritik. Samtidskravet innebär att ju närmare beskrivningen är tidshändelsen desto 
bättre. Tendenskritik avser om uppgiftslämnarens svar är påverkade av egenintressen. Vid 
insamlandet av information har vi beaktat ovannämnda källkritiska bedömningsgrunder. Då 
Lappland Goldminers befinner sig i stadiet med att påbörja gruvverksamhet men fortlöpande 
prospekterar är samtidskravet uppfyllt. Under intervjuernas gång har vi inte uppfattat det som 
att respondenternas svar påverkats av egenintresse utan de har gett en trovärdig skildring av 
frågeställningen. 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  
 
Med begreppet validitet menas giltighet, det vill säga i vilken utsträckning en eller flera 
indikatorer som tagits fram i syftet att mäta det som avses. Validitet är ett av de viktigaste 
kraven för en undersökning. Om en undersökning inte mäter det man avser att mäta är det 
oväsentligt om själva mätningen är tillförlitlig eller inte.18 Validitet kan vidare delas upp i 
intern eller extern validitet. Extern validitet är till vilken grad upptäckterna kan generaliseras 
över sociala strukturer medan intern validitet belyser det samband som bör finnas mellan de 
observationer som görs och de teoretiska idéer som utvecklas ur detta.19 
 
Undersökningen vi har gjort förutsätter att det material vi använt oss av är giltigt och relevant 
för studien. För att empirin i uppsatsen skall ha validitet är det av vikt att de frågor som ställs 
vid intervjuerna mäter både det som undersökningen avser att undersöka samt att de är 

                                                
16 Jacobsen D, Vad, hur och varför? (2002) s.259 
17 Björklund M. & Paulsson U., Seminarieboken (2003) s.61ff 
18 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s.170ff 
19 Bryman A. Bell E., Business research methods (2003) s.288 
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relevanta för undersökningen. Utformningen av våra intervjufrågor syftar till att besvara 
uppsatsens problemformulering och syfte för att skapa en flexibilitet som ger högre validitet. 
 
Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga mätningarna man gjort är. En hög grad av reliabilitet i 
en undersökning finns om den vid oberoende mätningar ger samma resultat. Målet är att 
slumpens inverkan på undersökningen ska vara minimal. En undersökning med hög grad av 
reliabilitet resulterar i pålitliga data som belyser den vetenskapliga problemställningen. 
Reliabilitet kan även delas in i intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att om 
det finns flera observatörer av fenomenet ska de vara överens om vad de ser vid studien. 
Extern reliabilitet diskuterar till vilken grad en studie kan upprepas. Svårigheten vid 
upprepade studier är att återskapa de exakta förutsättningarna för studien.20 
 
För att försöka uppfylla reliabilitetskravet har vi valt att intervjua personer som är 
yrkesverksamma inom området. Vi tror även att respondenternas svar skulle ha varit liknande 
om vi hade ställt samma frågor vid ett annat tillfälle. Vid intervjuerna förde vi noggranna 
anteckningar för att försöka höja tillförlitligheten i uppsatsen. 
 

                                                
20 Halvorsen K., Samhällsvetenskaplig metod (1992) s.41 
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3. Referensram 
 
Referensramen innehåller teori vi utnyttjar för att hantera vår problemformulering. Den är 

ett underlag för behandling och tolkning av empirin. Syftet är också att ge läsaren förståelse 

för analysen. 
 

3.1 Prospektering och prospekteringstillstånd 

 
Vägen från att ett företag påbörjar prospekteringsaktiviteter till att gruvbrytning kan inledas är 
lång och kräver många tillstånd. Till en början måste företagen erhålla nödvändiga tillstånd 
enligt Minerallagen och Miljöbalken om prospekteringsaktiviteter och andra arbeten som 
bedöms ha väsentlig påverkan på miljön.21  
 
Minerallagen reglerar undersökning och utvinning av vissa mineralfyndigheter på land oavsett 
vem som äger marken. Ansökningar om tillstånd görs hos bergsstaten. Ett 
undersökningstillstånd ger ensamrätt till undersökning, tillträde till marken inom 
tillståndsområdet och ger företrädesrätt till bearbetningskoncession. Undersökningstillstånd 
ger inte rätt att bedriva undersökningsarbete som inte stämmer med de miljöregler som kan 
gälla för området.22  
 
Ett undersökningstillstånd avser ett bestämt område där företaget hoppas kunna påvisa 
fyndigheter. Området ska ha lämplig form för de fyndigheter man hoppas kunna finna samt 
inte vara större än att företaget har möjlighet att undersöka det på ändamålsenlig sätt. 
Undersökningstillståndet gäller i tre år. Därefter kan giltighetstiden förlängas först till tio år 
om särskilda skäl föreligger och sedan ytterligare till 15 år om synnerliga skäl anses 
föreligga.23  
 
En bearbetningskoncession ger innehavaren rätten att förfoga över en påvisad utvinningsbar 
mineralfyndighet under en 25-års period. Bearbetningskoncessionen avser ett bestämt område 
som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge. Koncessionen kan 
beviljas om en mineralfyndighet påträffats som sannolikt kan utvinnas både utifrån tekniska 
och ekonomiska faktorer under koncessionstiden. Ansökan sker till länsstyrelsen med en 
miljökonsekvensbeskrivning och kan accepteras om platsen kan accepteras ur 
miljösynpunkt.24  
 
Tillstånd för gruvverksamhet måste alltid genomgå en särskild miljöprövning av 
miljödomstolen enligt reglerna i miljöbalken. I samband med denna prövning prövas även 
verksamhetens inverkan på miljö. Domstolen fastställer även villkor för hur verksamheten får 
bedrivas.25 
 
 

                                                
21 Lappland Goldminers årsredovisning 2004 
22 www.bergsstaten.se (2006-04-18) 
23 ibid 
24 ibid 
25 ibid 
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3.2 Guldprisets utveckling 

 
Guldet har, under väldigt lång tid, mer eller mindre utgjort basen för olika valutasystem 
världen över, och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Även historiskt sett har 
guldpriset varierat kraftigt och speciellt sedan Bretton Woods systemets fall 1971, då 
guldpriset släpptes fritt. På senare år har dock guldpriset stabiliserats och sedan 
bottennoteringen 1999 har guldpriset istället gått stadigt uppåt i de flesta större valutorna.26 
Det finns ett antal olika faktorer som tycks påverka guldprisets utveckling. Inflation, 
värdepappersmarknaden samt det allmänna förtroendet för ekonomin är några element värda 
att nämna. En av de mest bidragande orsakerna är ändå US-dollarn, där man kan se tydliga 
tecken på en inverterad korrelation mellan guldpriset och dollarn. Det finns tydliga historiska 
tecken som visar på att en svag dollarkurs ofta ger ett stigande guldpris, medan en stark 
dollarkurs ger sjunkande guldpris.27  
 
Relation mellan guldpriset/ounce* och US-dollarn* under en 6-års period28  
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Vidare bör det nämnas att en tydlig ökning av efterfrågan har kunnat urskiljas på senare tid. 
Konsumtionen av guld har ökat i genomsnitt 3,5 % under den senaste 10-års period. 
Efterfrågan på guld kommer främst ifrån smyckestillverkning, som är det överlägset största 
användningsområdet, men även inom industrin har efterfrågan ökat t ex till mikrochips och 
kretskort. Under samma period som efterfrågan har ökat har gruvproduktionen, i jämförelse, 
”bara” ökat med 2 % under samma period. Det efterfrågeöverskott på guld, som då har 
uppstått, har i första hand täckts upp av centralbanksförsäljningar. För bara två år sedan 
förlängde centralbankerna tidigare avtal med ytterligare fem år. Avtalat avsåg en årlig högsta 
försäljningsvolym om 500 ton. Detta avtalade samarbete mellan totalt 15st centralbanker 
                                                
26 William Engdahl, För ett nytt produktionsinriktat Bretton Woods-system (1998) 
27 http://www.riksbanken.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv02_1_artikel4.pdf 
(2006-05-13) 
28 SparbankenGripen – ReutersFirst, analysverktyg 
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grundades första gången sommaren 1999 i syfte att koordinera framtida guldförsäljningar och 
utlåning av guld. Anledningen till detta mycket unika avtal föranledes av att guldpriset hade 
nått sin lägsta nivå på 20 år, delvis beroende på att Internationella Valutafonden (IMF) och ett 
antal centralbanker hade annonserat att de ville sälja ut sammanlagt 2000 ton guld. I och med 
tecknandet av avtalet har guldpriset sedan legat 10-20 % över bottennoteringen och man har 
lyckats minimera osäkerheten på marknaden.29 
 

3.3 Gruvindustrins utveckling 
 
När det gäller gruvindustrin runt om i världen har den, precis som inom många andra 
branscher, koncentrerats till färre länder och färre företag på grund av den hårdnande 
konkurrensen. Den ökande högteknologiska användningen inom gruvindustrin har lett till att 
klyftan mellan västvärlden och ”utvecklingsländerna” ökat markant.30 
   
Sveriges inträde som gruvnation går tillbaka redan till 1200-talet, då den första ”riktiga” 
fyndigheten kom till kännedom i Bergslagen. Idag sker brytningen i Sverige med världens 
mest avancerande gruvteknik och Svensk bergindustri omfattar 18 000 anställda fördelade på 
ungefär 500 olika företag med en omsättning på totalt 18 miljarder kr. Sverige har i och med 
den här utvecklingen vuxit till Europas ledande producent av järnmalm, silver och zink, men 
även en ledande nation vid produktion av koppar, silver, bly samt guld. Vad det gäller just 
guld, har även det brutits i Sverige under många år och på platser som Bergslagen, Småland 
samt mellersta och norra Sverige som kända platser. Mycket tack vare den nya minerallagen, 
som nämnts tidigare, har även under senare år prospekteringen i landet ökat i stor omfattning 
både hos inhemska som utländska prospekteringsbolag.31    
 

3.4 Redovisningsregler för prospekteringstillstånd 

 
Bolag som är börsnoterade vid den svenska börsen är sedan januari 2005 enligt lag tvingade 
att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) som utfärdas av IASB 
(International Accounting Standards Board). De bolag som är noterade på Nya Marknaden 
omfattas inte av IFRS-regelverket och Lappland Goldminers är således inte tvingade att 
rapportera enligt IFRS. Lappland Goldminers har upprättat sin årsredovisning enligt 
Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets Rekommendationer samt God Redovisningssed. I 
enlighet med dessa lagar och rekommendationer redovisar Lappland Goldminers de kostnader 
som är hänförliga till prospektering som immateriella tillgångar. I detta avsnitt vill vi klargöra 
definitionen av immateriella tillgångar, hur redovisning av dessa bör ske enligt 
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer samt syften med att 
aktivera immateriella tillgångar i balansräkningen. Vi beskriver även hur redovisningen av 
immateriella tillgångar faktiskt ser ut i Lappland Goldminers. 
 
 

                                                
29 http://www.riksbanken.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/pv02_1_artikel4.pdf 
(2006-05-13) 
30 http://www.metall.se/home/metall2/sveind/sveind.nsf/pages/rapport1 (2006-05-03) 
31 http://www.sgu.se/sgu/sv/naturresurs/malm_metall.html (2006-05-03) 
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Immateriella tillgångar ligger ofta i gränslandet för vad som får räknas som tillgångar eller 
inte och för att ytterligare försöka klargöra begreppen inleder vi avsnittet med att lista 
kriterierna för vad som utgör en tillgång:32 
 
• Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden,  
• resursen skall kontrolleras av företaget och  
• resursen ska ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.33  
 
3.4.1 Redovisning av immateriella tillgångar enligt Årsredovisningslagen 
Enligt ÅRL ska företagens redovisning upprättas på ett överskådligt sätt i enlighet med god 
redovisningssed samt ge en rättvisande bild

 

av företagets ställning och resultat.34 Lagens 
definition av immateriella tillgångar återfinns i ÅRL 4 kap 2 §:

 

 
”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 

väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell 

anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, 

varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid 

förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som har förvärvats 

och de skulder som övertagits (goodwill).  

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för 

företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång.”  
 
Innebörden av paragrafen ovan är att alla de utgifter som är hänförliga till en aktivitet som 
uppfyller kraven som immateriell tillgång får aktiveras i balansräkningen och tas upp som 
tillgång. En väsentlig punkt i paragrafen är utgifterna som kan klassificeras som immateriella 
tillgångar får aktiveras i balansräkningen men att de inte måste aktiveras.35 
 
För att en resurs ska få redovisas som en tillgång krävs, förutom att de uppfyller de tre kraven 
för tillgångar, även att vissa erkännandekriterier är uppfyllda. Redovisningsrådet anger i sin 
översättning av IASB:s ”Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements” punkt 89 att:  
 

”En tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelarna som är förknippade med innehavet kommer att tillföras 

företaget och när dess anskaffningskostnad eller värde kan mätas på ett tillfredställande 

sätt.”  

 
Att utgifterna för tillgångarna måste kunna uppskattas och anses sannolika innan de kan 
aktiveras som en tillgång i balansräkningen avspeglar försiktighetsprincipen som är en sedan 
länge etablerad princip i svensk och internationell redovisning. Försiktighetsprincipen innebär 
att tillgångar ska redovisas med det lägsta av tänkbara värden och skulder ska redovisas med 
högsta tänkbara värden. Syftet med försiktighetsprincipen är att skydda företagets intressenter 
då de negativa konsekvenserna för intressenterna vid en orealistiskt positiv bild av företaget 
och dess ställning anses större än konsekvenserna av en alltför negativ bild av företaget.36 Om 
en resurs istället är osäker till förekomst och storlek måste företaget istället kostnadsföra 

                                                
32 Smith, Dag, Redovisningens språk, (2000) s. 101  
33 Smith D., Redovisningens språk, (2000) s. 102 
34 Årsredovisningslagen 2 Kap, 2 & 3 §§ 
35 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 234ff 
36 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (2002) s. 26 
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utgifterna för resursen i resultaträkningen. Svårigheten med redovisning av immateriella 
tillgångar är just att de är svåra att uppskatta både till storlek och huruvida de är sannolika till 
sin förekomst.37   
 
3.4.2 Redovisning av immateriella tillgångar enligt RR:15 
Redovisningsrådet är en privat förening med syfte att främja utvecklingen av god 
redovisningssed. God redovisningssed ska uppnås genom en enhetlig redovisning utformad 
med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv samt med påverkan av den internationella 
utvecklingen inom området. Rekommendationerna är bindande för bolag som är noterade på 
officiella marknadsplatser och fungerar som komplement till gällande redovisningsregler samt 
reglerar delårsrapportering i koncerner. Redovisningsrådets rekommendationer är således inte 
obligatoriska för företag noterade på Nya Marknaden.38 
 
Redovisningsrådet har gett ut en rekommendation för redovisning av immateriella tillgångar, 
RR:15. Definitionen av en immateriell tillgång enligt RR:15 är:  
 

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans 

som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller 

tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte.”
39  

 
Rekommendationen innebär bland annat att en immateriell tillgång redovisas endast när 
tillgången är identifierbar, kontroll innehas över tillgången och att den förväntas ge framtida 
ekonomiska fördelar. RR:15 uttrycker att i de fall en resurs uppfyller kraven som immateriell 
tillgång skall utgifterna hänförliga till den aktiveras i motsats till Årsredovisningslagen där 
företaget ges möjlighet att aktivera utgifterna.40  
 
Två väsentliga begrepp i RR:15 är identifierbarhet och avskiljbarhet. Enligt definitionen ska 
en immateriell tillgång vara identifierbar för att den tydligt ska kunna särskiljas från goodwill. 
Utgångspunkten för att en immateriell tillgång är identifierbar, är att den är avskiljbar. Det bör 
dock påpekas att avskiljbarhet inte är någon förutsättning för att tillgången i fråga ska vara 
identifierbar. Förutom de tre tillgångskriterier som framfördes i avsnitt 3.4 måste även 
utgifterna för resursen kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Det sker genom att tillgången 
redovisas till dess anskaffningsvärde minus avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.41  
 
I RR:15 uttrycks det att rekommendationen inte berör immateriella tillgångar som exempelvis 
mineralrättigheter och utgifter för utvinning av mineraler, olja, naturgas m.m. vilket är den 
klassen av immateriella tillgångar som det rör sig om i Lappland Goldminers situation. Det 
finns däremot inte någon annan specifik rekommendation som täcker denna kategori av 
immateriella tillgångar förutom IFRS:6 vilket Lappland Goldminers inte är skyldiga att 
redovisa efter.42 
 

                                                
37 Smith D., Redovisningens språk, (2000) s. 108  
38 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html (2005-11-13) 
39 RR:15 
40 Artsberg K., Redovisningsteori – policy och praxis (2003) s. 234ff 
41 RR:15 
42 ibid 
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3.4.3 IFRS:6 - Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar 
För noterade bolag finns IFRS:6 ”Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar” 
som reglerar redovisning av immateriella tillgångar. IFRS:6 är en nyutgiven rekommendation 
som började gälla från 1 januari, 2006. Tidigare har det inte funnits någon internationell 
redovisningsstandard som reglerat hur utvinning av metaller, prospekteringstillstånd m.m. ska 
redovisas och för företag som bedriver verksamhet med utvinning och prospektering av 
mineraler har haft svårigheter med vilka redovisningsregler varit tillämpbara för dessa 
aktiviteter.43  
 
En grundtanke med IFRS reglerna är att företagen ska eftersträva att ta med immateriella 
tillgångar i redovisningen. I de fall företagen är övervärderade bör företaget undersöka om det 
finns några poster som kan tas upp som immateriella tillgångar istället för att höga 
goodwillposter ska uppstå vid en överlåtelse av företaget. 44 
 
IFRS:6 tillåter att företag redovisar utvinning av mineraltillgångar enligt företagets befintliga 
redovisningsprinciper, under förutsättning att den finansiella informationen blir korrekt och 
tillförlitlig. IFRS reglerar även hur mineraltillgångar ska prövas för värdeminskning och, i de 
fall värdeminskningar förekommer, hur dessa poster justeras i redovisningen.45 
 
Redovisningsrådet har ännu inte gjort någon egen tolkning av IFRS:6 utan antagit den utan 
förändringar. Även om IFRS:6 och RR:15 är tillämpbara för olika slags bolag är 
rekommendationerna liknande och många bolag som inte är tvingade att redovisa enligt 
IFRS:6 tillämpar dessa regler ändå eftersom de anser att redovisningen inte påverkas i någon 
större omfattning.46 
 
3.4.4 För- och nackdelar med att aktivera immateriella tillgångar i balansräkningen 
Det finns olika skäl till varför företag vill aktivera utvecklingskostnader i sin redovisning. När 
företag startar en verksamhet har de ofta stora kostnader och inledningsvis är det vanligt att 
företagen går med förlust. Det egna kapitalet i företaget kanske inte är tillräckligt stort för att 
alla utgifter ska kunna kostnadsföras under en och samma period. Skulle alla utgifterna 
kostnadsföras under samma period skulle det kunna leda till att det egna kapitalet urholkas 
och konsekvenserna skulle kunna bli att företaget tvingades till likvidation, alternativt få 
finansieringssvårigheter då de skulle bli mindre attraktiva hos investerare och finansiärer.47  
 
Traditionellt sett har det ofta ansetts vara ett svaghetstecken för ett företag att aktivera 
immateriella investeringar. Företag har ofta undvikit att aktivera utgifterna för upparbetade 
immateriella tillgångar även då gällande regler tillåtit det. En av de främsta orsakerna till det 
är redovisningens nära koppling till beskattning. Ett företag som kostnadsför utgifter för en 
resurs direkt får en lägre vinst (och därmed även lägre skatt) redan det första året. Om 
företaget istället aktiverar kostnaderna för resursen och skriver av dem under en period 
kommer skattereduktionen att spridas ut under samma period. Företag med dålig lönsamhet 
har därför ofta valt att aktivera utgifterna för sådana resurser då de blir skattemässigt 
avdragsgilla. Om skattereglerna var frikopplade från redovisningen skulle företagen kunna 

                                                
43 IFRS 6 ”Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar”, Deloitte Agenda nr 12 november 2005 
44 www.redovisningsrådet.se (2006-05-30) 
45 ibid 
46 RR:32 
47 Engström S., (2000), Balans nr 6/7 
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aktivera utgifterna hänförliga till vissa resurser utan att det skulle medföra en tidigareläggning 
av skattekostnader. 48 
 
Ytterligare en tänkbar anledning till att företagen skulle föredra att kostnadsföra utgifterna är 
att de vill undvika immateriella poster i balansräkningen, något som av utomstående kan 
uppfattas som en tom tillgång ofta förknippad med stor osäkerhet.49 
 
3.4.5 Redovisning av immateriella tillgångar i Lappland Goldminers 
Lappland Goldminers redovisar enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
Rekommendationer. Redovisning av immateriella tillgångar sker enligt RR 15 även om 
rekommendationen inte avser immateriella tillgångar som mineralrättigheter och utgifter för 
utvinning av mineraler mm. Skälet till det är att Redovisningsrådet inte har gett ut några 
specifika rekommendationer som avser immateriella tillgångar av detta slag och i brist på 
tydliga rekommendationer redovisas de enligt RR:15. I enlighet med dessa lagar och 
rekommendationer har utgifter avseende utvecklingsprojekt balanserats som immateriella 
tillgångar i den omfattning utgifterna förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. 
Lappland Goldminers har flera utvecklingsprojekt som är aktiva men det är endast ett fåtal 
utav projekten som i dagsläget förväntas inbringa framtida intäkter. Det är utgifterna som är 
hänförliga till dessa projekt som t.ex. Fäboliden som kan aktiveras i respektive bolags 
redovisning. Övriga utvecklingskostnader i samband med andra projekt kostnadsförs i takt 
med att de uppkommer. Om bolaget skulle starta egen brytning vid något av projekten 
kommer de balanserade utgifterna att skrivas av enligt plan och ställas mot erhållna 
försäljningsintäkter. I de fall det finns indikationer på att en tillgång minskat i värde görs 
bedömningar av tillgångens redovisade värde. Skulle tillgångens redovisade värde överstiga 
dess beräknade återanskaffningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde.50 
 

                                                
48 Lönnqvist R., Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, (2002) s. 28 
49 Smith D., Redovisningens språk, (2000) s. 108 
50 Lappland Goldminers Årsredovisning 2004 
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3.5 Företagsvärdering 
 
Den kraftiga börsuppgången som skedde under andra hälften av 1990-talet och den 
efterföljande långvariga och lika kraftiga nedgången i inledningen av 2000-talet har visat att 
företags värden snabbt kan förändras. Därför är idag företagsvärdering i Sverige ett 
högaktuellt ämne och innefattar många olika principer och tillvägagångssätt. Förändringar 
beror inte enbart på förhållanden som kontrolleras och påverkas av företaget, utan även i hög 
grad på förändringar i företagets omvärld. Betydelsen av att ha insikt om storleken på ett 
företags aktuella marknadsvärde, och vilka förhållanden som är väsentliga ”värdedrivare” har 
ökat betydligt.51 Detta har medfört att det blir fler och fler olika parter som är intresserade av, 
eller i behov av, en värdering på ett företag eller dess aktier. Aktieägare, investerare, banker, 
myndigheter analytiker m.fl. kan alla vara i behov av en värdering vid varierande situationer, 
t.ex. följande:  
  

• Kreditgivning 
• Börsintroduktion 
• Planerat samgående mellan företag 
• Kapitalplacering 
• Management buyout 
• Förmögenhetstaxering, arv eller gåva 
• Utvärdering/analys av företagets strategi 

 
En företagsvärdering fastställer företagets marknadsvärde vid en viss tidpunkt. 
Det är alltså inte enbart vid ett köp eller försäljning av ett företag som behovet av en värdering 
infinner sig.52 
 
Det är dock värt att ha i åtanken, när man pratar om företagsvärdering, att man bör skilja 
mellan de två begreppen företagsvärdering och aktievärdering. En väldigt förenklad bild av 
dessa två värderingssätt skulle kortfattat kunna beskrivas enlig följande: 
Aktievärdering: Vad företaget är värt för aktieägarna, dvs. värdet på företagets egna kapital. 
Företagsvärdet: Vad företaget är värt för företagets samtliga kapitalägare (både aktieägare 
och långivare) vilket i det här fallet blir värdet på företagets totala tillgångar. 
De mest utmärkande skillnaderna mellan dessa två värderingsbegrepp är att företagsvärdet 
inte tar någon hänsyn till företagets skulder eller värdet på skulderna vid värderingen. 
Beroende på vilken typ av värdering som bör göras baseras på ägarperspektivet (antingen 
långivare eller aktieägare) och deras olika intressen och krav hos företaget. I och med det 
skall det betänkas att det totala värdet på företagets tillgångar nödvändigtvis inte är likvärdigt 
med aktiens värde multiplicerat med antalet aktier i företaget.53 
 
 
 

                                                
51 Öhrlings PWC, Företagsvärdering – översikt av området baserat på erfarenhet, 2005 
52 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T., (2002) Företagsvärdering med fundamental analys, 2002 
53 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T., (2002) Företagsvärdering med fundamental analys 
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3.5.1 Fundamental analys 
Ofta när man pratar om företagsvärdering är det speciellt två generella metoder som används, 
nämligen fundamental- och teknisk analys. Den fundamentala analysen, som delar av 
stundande uppsats bygger på, har sin utgångspunkt i Benjamin Grahams och David Dodds 
tankar från 30-talet. Deras utgångspunkt var att försöka hitta ett logiskt och rationellt sätt att 
värdera företag, samt att ett företags aktiekurs på lång sikt borde följa fundamentala faktorer i 
företaget. Grahams och Dodds används i allra högsta grad även idag men med vissa 
modifikationer, för att kunna tillämpas bättre i nutid. Deras ursprungliga tankesätt baserades 
mycket på historiska vinster och ”synliga värden” i balansräkningen t.ex. anläggningar, 
varulager, kundfordringar etc. Idag tar man, i dessa modeller, även hänsyn till ”dolda” och 
immateriella värden som goodwill, Forskning och utveckling, kompetens, varumärkesvärde. 
Vad det gäller de historiska vinsterna inom företaget har det även här skett en förändring, mot 
större fokus på framtida kassaflöden och intjänandeförmåga. Det som till störst del påverkar 
företagets aktievärde är intressenternas förväntningar på marknaden samt företaget och dess 
framtid.54  
 
Den fundamentala analysen brukar ofta delas in i fem stycken olika moment enligt följande: 

• Strategisk analys – syftar till att identifiera vinstdrivare och framgångsfaktorer inom 
företaget, samt förenliga risker inom verksamheten  

• Redovisningsanalys – Mäta och rapportera de ekonomiska händelserna inom företaget 
under en given period. 

• Finansiell analys – Utvärdera företagets historiska utvecklig baserad på finansiell 
information, men även till att bedöma framtida prestationer och möjligheter. 

• Prognoser/Proformas – Används som en sammanfattning av de tre ovannämnda, för 
att sedan fungera som en utgångspunkt vid själva värderingsförfarandet. 

• Värdering – Påvisar den faktiska värderingen av företaget och sker ofta genom två 
olika metoder, substansvärdering (tillgångsvärdering) och avkastningsvärdering. 

 
3.5.2 Sannolikhetsbedömningar i värderingskalkyler 
Svårigheterna att göra så korrekta värderingskalkyler som möjligt är, i likhet med övriga 
prospekteringsbranschen, att utfallen av prospekteringen är svåra att säkerställa. Företagen vet 
aldrig exakt i förväg mängden mineraler som kan utvinnas. I Lappland Goldminers har man 
delat upp mineraltillgången i känd och indikerad tillgång55. När företaget gör sina kalkyler bör 
därför en riskfaktor tas med i beräkningarna för att på så sätt ge ett mer realistiskt och 
trovärdigt utfall. Riskfaktorn är ofta ett procentuellt intervall av potentiell fyndighet som bör 
avspegla den bedömning företaget tror sig vara mest korrekt vad gäller utfallen av 
prospekteringen. I och med denna faktor kompletteras beräkningarna ytterligare för att kunna 
utgöra ett tillräckligt underlag för en omfattande lönsamhetsstudie, som fyller kraven för ett 
slutligt investeringsbeslut.56 
 

                                                
54 Grahams B, Dodds D., (1998) Security Analysis: The Classic 1934 Edition 
55 Lappland Goldminers årsredovisning 2005 
56 Brealy, R.A, Myers, S.C, Marcus, A,J.(2004) Fundamentals of Corporate Finance  
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3.5.3 Teknisk analys 
Vad det gäller den tekniska analysen som bygger på att ”utifrån en akties historiska utvecklig 

dra slutsatser om hur aktien kommer att utvecklas i framtiden” 57, är det vanligt att den 
förknippas med kortsiktig ”trading”. Till skillnad från fundamental analys, som alltså är 
analys av företaget, innebär teknisk analys att man analyserar hur marknaden beter sig. Den 
tekniska analysen tittar inte på bokslut för att beräkna nyckeltal. Istället tittar man på hur 
köparna och säljarna agerar.  Faktum kvarstår dock att i kombination med den fundamentala 
analysen är den ett utmärkt hjälpmedel för att göra bättre bedömningar och mer motiverade 
aktieaffärer, även för den som baserar sina placeringar på ett längre tidsperspektiv. Stor del av 
analysen bygger på att granska kursformationer, historisk data och kursutveckling, för att 
utifrån det hitta indikationer att aktien är över- eller undervärderad. Andra förhållanden som 
kan återspeglas i den tekniska analysen är olika ekonomiska, monetär, politiska och 
psykologiska faktorer. Det bör dock påpekas att en teknisk analys saknar stöd för att räknas 
som vetenskaplig teori när det gäller att göra en framtid värdering av ett företag.58 
 
 
 
     
 
 
 
 

                                                
57 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T., (2002) Företagsvärdering med fundamental analys 
58 http://sv.wikipedia.org/wiki/Teknisk_analys 
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4. Empiri  
 
I empiriavsnittet presenteras först kort bakgrundsfakta om företaget vi har granskat, vilket 

följs av det intervjumaterial vi har åstadkommit. 
 

4.1 Lappland Goldminers 

 
För ungefär 35 år sedan hittade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), indikationer till 
guld utanför Lycksele området. Uppföljningen av fynden, vid den tidpunkten, gjordes med 
hjälp av vaskning i vattendrag i närliggande områden och förhoppningarna om fyndigheterna 
besannades, det fanns guld i marken. 
 
Guldfyndigheter i Lappland hörde, fram till den tidpunkten, inte till vanligheten och fyndet 
väckte därför stort intresse bland andra mineralintressenter. Tre av dessa intressenter var, 
dåvarande lärarna, Torbjörna Grahn, Jan-Åke Unée och Eric Sjölund och 1988 bildar de 
handelsbolaget Lappland Mineral HB. Under flera händelserika och lyckosamma år, hittar de 
flera intressanta fyndigheter som Fäboliden, Sandviksträsket och Stortjärnhobben för att 
nämna några av de större. Bäst utvecklingen av fyndigheterna visar sig vara Fäboliden och för 
att kunna utveckla denna fyndighet maximalt, görs handelsbolaget om till aktiebolag för att på 
så sätt kunna få in mer investerare och kapital. I och med denna ombildning (1997), bildas så 
Lappland Goldminers AB.  Efter ombildningen har sedan ett flertal nyemissioner gjorts för att 
kunna bibehålla en hög investeringsnivå och vidareutveckla prospekten.     
 
Lappland Goldminers AB är idag ett av Sveriges ledande gruv- och prospekteringbolag. 
Verksamhetsidén bygger på att utveckla gruvprojekt längs ”guldlinjen” i västerbotten, där 
bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter och med målsättning att utveckla fyndigheterna 
till produktion. Bolaget hade den 19 april 2005 totalt 30 beviljade undersökningstillstånd för 
guld om totalt 25 695 hektar. Fäbolidens guldmineralisering ligger inom ett större stråk av 
fyndigheter, den s.k. ”Guldlinjen”, som sträcker sig från nordväst till sydöst över 
Västerbottens län från fjällranden till Bottenviken. Förutom de beviljade tillstånden hade 
bolaget 4 nyansökningar om underökningstillstånd för diamant om totalt 74 896 hektar och ett 
för guld på 294 hektar.59 
 
Fokus kommer till en början att ligga på att utveckla guldprojektet Fäboliden för att på så sätt 
kunna skapa en långsiktig och storskalig produktion. Vid sidan av Fäboliden kommer även 
prospekteringsverksamheten att fortskrida med övriga projekt. Konceptet med att bygga 
anrikningsområden med försörjning av malm från flera gruvor är välbeprövat och ger 
förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Lappland Goldminers AB är sedan 7 juni, 2004, 
noterat på handelsplatsen Nya Marknaden, men har som mål att ”inom en snar framtid” 
noteras även på den norska OTC-listan. Bolaget är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, 
mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar 
dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringbolag.60 
 

                                                
59 Lappland Goldminers AB Årsredovisning 2004 
60 Lappland Goldminers AB Årsredovisning 2004 
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”För ett prospekteringsbolag med inriktning mot produktion i egen regi är den främsta 
uppgiften att omvandla tillgängliga medel till ökade malmreserver och mineraltillgångar samt 
att utveckla projekten tekniskt och ekonomiskt”.61  
 

4.2 Intervjuer 
 
Nedan presenteras de intervjuer vi genomfört. Vi har sammanställt intervjuerna utifrån de 
anteckningar vi gjort under intervjutillfällena. 
 
4.2.1 Intervju med Torsten Börjemalm, Styrelseordförande i Lappland Goldminers 
Torsten Börjemalm är styrelseledamot i Lappland Goldminers och har en bred bakgrund i 
branschen samt även styrelseuppdrag i andra prospekterings- och gruvbolag. Han beskriver 
Lappland Goldminers som ett nytt och spännande företag som i dagsläget fokuserar sin 
verksamhet på Fäboliden som är den fjärde största guldgruvan i Sverige. Den guldhalt som 
påfunnits i Fäboliden har initialt varit låg men under den provbrytning som skett under senare 
tid har man upptäckt att guldhalten varit högre än man trott. 
 
Torsten Börjemalm beskriver vilka tillstånd som krävs för att utföra prospektering och 
gruvverksamhet samt hur detta har gått till i Lappland Goldminers. 
 

� Lappland Goldminers sökte till en början undersökningstillstånd om att utföra 
prospektering under en tre-års period. Detta tillstånd blev senare förlängt till tio år då 
särskilda skäl förelåg att fortsätta göra undersökningar på området. Efter det att 
fyndigheter upptäckts vid Fäboliden sökte Lappland Goldminers 
bearbetningskoncession för att kunna påbörja provbrytning för att säkerställa 
guldhalter och tillgång. Bearbetningskoncession innebär att bergsmästaren godkänner 
vilka områden som innefattas av tillståndet. Bearbetningskoncessionen gäller under 25 
år. I samband med bearbetningskoncessionen tas även markägarfrågor upp. Företaget 
måste förvärva eller arrendera marken där brytning sker. Om företaget bestämmer sig 
för att förvärva marken är det enligt överenskommelse med markägaren. I de fall 
parterna är oeniga om köpeskilling beslutar bergsmästaren om pris.  Nyligen har 
Lappland Goldminers ansökt om miljötillstånd för en gruvverksamhet vid Fäboliden 
på fem miljoner ton per år. Denna ansökan är ett omfattande dokument som med 
bilagor och utredningar omfattar ca 2000 sidor. Beslut om tillståndet väntas ta ett år 
såvida ingen överklagar tillståndet vilket kan medföra en förlängning med ytterligare 
ett år. 

 

                                                
61 Lappland Goldminers AB Bokslutskommunikée 2005 
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Hur kommer det sig att guldprospekteringsbolag ökat i antal och omfattning under de senaste 
10 åren? 
 

� 1992 infördes en ny lag vilket möjliggjorde att även utländska företag kunde 
prospektera i Sverige. Detta har medfört att många utländska företag påbörjat 
prospektering i Sverige. Innan den nya lagen antogs ägde staten automatiskt hälften av 
alla fyndigheter som påträffades vilket gjorde att det inte var lika attraktivt att 
prospektera. Prospekteringsprocessen är en mycket kostsam process vilket kan 
underlättas med finansiering från utländska företag som kanske redan är aktiva i andra 
länder. De senaste åren har metallpriserna gått upp kraftigt vilket även bidragit till att 
intresset för att bryta malm av olika slag ökat.  

 
Utöver kostnaderna för prospekterings- och gruvverksamhetstillstånd vilka övriga kostnader 
uppstår vid utvinningen av guldet? 
 

� Prospekteringsbolag står inför en mängd kostnader såsom tillstånd till en början men 
sedan när brytningen kommer igång innebär även det stora kostnader för att kunna 
utvinna guldet. Initialt krävs det stora resurser för att täcka kostnaderna för maskiner, 
personal m.m. för att bryta malmen. Till en början av processen är gruvan oftast ett 
dagbrott d v s man bryter ovan marken. Man kan även bryta under jorden vilket är mer 
kostsamt då det krävs att gångar borras i vissa vinklar för att nå fyndigheterna. För 
gruvföretag gäller det att kalkylera när det är lönsamt att gå från dagbrott till att bryta 
under jorden. När malmen har brutits krävs det krossanläggning och anrikningsverk 
för att utvinna guldet ur malmen. Dessa anläggningar tillsammans med utrustning, 
maskiner och personal utgör stora kostnader speciellt med tanke på att den mängd guld 
som går att utvinna från ett ton malm är väldigt liten.  

 
Tar företaget till vara på andra metaller om de upptäcks vid brytningen? 
 

� Eftersom det är samma tillstånd för de flesta metaller kan de tas till vara på vid 
brytning om de skulle upptäckas. Däremot krävs det andra undersökningstillstånd för 
exempelvis diamanter och gaser. 

 
Är det någon extern person som verifierar fyndigheterna som ni går ut med att ni funnit? 
 

� I Lappland Goldminers finns det två personer som är utnämnda och har behörighet att 
verifiera och klassificera fyndigheterna som vi går ut med. Det finns inga krav på att 
dessa personer behöver vara externa så länge de har behörighet. 

 
4.2.2 Intervju med Torbjörn Hansson, Ekonomichef i Lappland Goldminers 
Redovisning av kostnader för prospektering och goodwill redovisas som immateriella 
tillgångar i er årsredovisning, är detta enligt IFRS:6 eller följer ni andra rekommendationer?  
I så fall vilka? 
 

� Eftersom Lappland Goldminers är noterade på Nya Marknaden finns det inga krav på 
att följa IFRS-regelverket och vi har hittills inte känt behov av att implementera IFRS-
regelverket i vår redovisning. Vi följer Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets 
rekommendationer samt God Redovisningssed. När det gäller redovisning av 
kostnader för prospektering följer vi RR:15 – immateriella tillgångar. 
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När tas kostnaderna hänförliga till prospektering upp som immateriella tillgångar? 
 

� Vi redovisar alla de kostnader som i framtiden kan komma att inbringa ekonomiska 
fördelar som immateriella tillgångar. De olika projekten i Lappland Goldminers 
utvärderas med jämna intervall och i de fallen vi anser att de kan leda till ekonomiska 
fördelar tas alla de kostnaderna som är specifika för projektet upp som immateriella 
tillgångar. För närvarande är det endast två av projekten i Lappland Goldminers som 
med säkerhet kan väntas inbringa ekonomiska fördelar och det är kostnaderna 
relaterade till dessa projekt som redovisas som immateriella tillgångar. 

 
Omfördelas kostnaderna för prospekteringstillstånd när gruvverksamheten kommer igång? 
 

� Hittills har ingen gruvverksamhet påbörjats i Lappland Goldminers och därför har det 
inte blivit aktuellt med avskrivningar på tillgångarna. Då gruvverksamhet påbörjas vid 
något av projekten kommer de balanserade utgifterna att skrivas av enligt plan och 
ställas mot erhållna försäljningsintäkter.  

 
Avskriver ni kostnader för prospekteringstillstånd när gruvverksamheten kommer igång? 
 

� Hittills har vi inte gjort det men i framtiden kan det kanske bli aktuellt. Vi får hela 
tiden utvärdera kostnaderna och se om redovisat värde för dem fortfarande 
överensstämmer. I de fall det finns indikationer på att en tillgång minskat i värde görs 
bedömningar av tillgångens redovisade värde. Skulle tillgångens redovisade värde 
överstiga dess beräknade återanskaffningsvärde skrivs tillgången ned till sitt 
återvinningsvärde. Om bolaget skulle starta egen brytning vid något av projekten 
kommer de balanserade utgifterna att skrivas av enligt plan och ställas mot erhållna 
försäljningsintäkter. I de fall det finns indikationer på att en tillgång minskat i värde 
görs bedömningar av tillgångens redovisade värde. Skulle tillgångens redovisade 
värde överstiga dess beräknade återanskaffningsvärde skrivs tillgången ned till sitt 
återvinningsvärde. 

 
Kommer ni att redovisa enligt andra rekommendationer vid en eventuell börsintroduktion på 
Norska OTC-listan? 
 

� Då många av aktieägarna i Lappland Goldminers är norska skulle det underlätta om 
Lappland Goldminers även kunde handlas på Norska börsen. Det finns inga krav på att 
vi ska byta redovisningsregler och rekommendationer men vi funderar på att i 
framtiden börja redovisa enligt IFRS då det skulle underlätta jämförelse med andra 
bolag. Vi tror inte att en implementering av IFRS skulle påverka redovisningen i 
någon större omfattning men vi vill ändå vänta med det en tid då mycket av arbetet nu 
fokuseras på prospekterings- och gruvprojekten i Lappland Goldminers.   

 
Vilka kostnader kan klassas som direkt hänförliga till prospektering och därmed redovisas 
som immateriella tillgångar? 
 

� Det är alla kostnader som kan hänföras till prospekteringsverksamheten vid de projekt 
som anses kunna bidra till framtida intäkter. Kostnaderna kan vara egna löner, 
maskiner, utrustning, utredningar, analyser, tillstånd, miljökostnader m.m.  
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4.2.3 Intervju med Mats Nilsson, Kapitalförvaltare på Catella Kapitalförvaltning 
Vilka faktorer grundar ni er bedömning på vad det gäller prospekteringsbolag. 
(Speciellt när de ej har börjat med den faktiska brytningen än) 
 

� I första hand granskar vi företagens möjlighet/sannolikhet att de faktiskt lyckas med 
prospekteringen. I den granskningen ligger den största substansen till om 
prospekteringsbolagen skall lyckas eller inte vad det gäller att bibehålla deras 
utveckling och uppsatta mål. Som en andra del av granskningen för 
prospekteringsbolagen, förutsatta att de lyckas med prospekten, kommer priset på 
råvaror att spela en stor roll för fortsatt utveckling. En ihållande hög nivå på 
råvarupriser är naturligtvis en övervägande och bidragande orsak till en positiv 
framtidsutveckling hos bolagen. 

 

Vilken substans finns det i ett bolag som inte har några "faktiska" tillgångar? 
 

� Substansen vid en värdering baseras till stor del på sannolika utfall av 
förväntansbilden som är skapat kring företaget. Företagen i sig skapar även själva en 
förväntan då de gör analyser av markområden. De uppskattar fyndigheter i 
markområdena utifrån undersökningar som gjorts och skapar då en förväntan om att 
de siffrorna skall kunna omvandlas i faktiska fyndigheter. Även rätten till 
markområden där analyser och provborrningar sker har ett visst värde för 
prospekterings- och forskningsbolag, men den är i sammanhanget marginell. 

 

Vilka för/nackdelar/risker finns det hos bolag som genomför många nyemissioner med jämna 
mellanrum? 
 

� Nackdelen med genomföranden av ett flertal nyemissioner är att den utspädning som 
sker av aktiekursen, bidrar till osäkerhet om framtida värden. Trovärdigheten hos 
företaget kan även den minskas om man inte har varit tydlig i kapitalbehovet från 
första början. Att ständig söka nytt kapital kan lätt uppfattas som negativa signaler hos 
investerare. Det kan i sin tur skapa otålighet hos investerarkollektivet som brukar öka 
successivt. 

 
Ser ni någon tendens/risk att det skulle kunna bli ett liknande scenario inom 
prospekteringsbranschen, som det skedde vid IT-kraschen? Finns det någon ökad risk med 
tanke på att nämnda bolag ofta ej börjat bryta än, utan mer eller mindre enbart bygger på 
förväntningar? 
 

� Om prospekteringen misslyckas så är svaret JA, men annars bygger råvarubranschen 
på att substans skapas vid lyckad prospektering. Vilket värde bolagen sen kommer att 
få är avhängigt priset på råvaror och där är risken stor att vi idag baserar värderingarna 
på alldeles för höga priser. 
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I vilken utsträckning påverkar US-dollarn guldbolag i Sverige? Vilka effekter uppstår vid en 
eventuell upp-, respektive nedgång av guldpriset? 
 

� Mekanismen har historiskt sett slagit väl ut och fungerar bra när det gäller USD och 
Guld. Vid en uppgång av USD resulterar det i en nedgång för guldet och vice versa. 
Sen om man ser mer konkret på guldet så har guldet tenderat att hänga på ”råvaru-
racet” i en mer rent allmänt utsträckning. 

 
Vilken skillnad ser ni på att en nyemission är riktad till konsortium kontra "allmänheten"? 
 

� Institutionella investerare i form av exempelvis konsortium, har ofta ett större tålamod 
vad det gäller att se resultat hos företaget. Institutionella investerare är mer 
professionella i sina investeringar jämfört med allmänheten, och blir i och med det 
mer långsiktiga och bättre på att hantera motgångar.  
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5. Analys 

 
I analysen behandlar vi empirin med hjälp av referensramen och tillhörande teori och 

presenterar våra egna tolkningar och analyser. Analysen kommer att delas in i följande 

områden: Redovisning av immateriella tillgångar i Lappland Goldminers samt 

värderingsproblematik av prospekteringsbolag. Syftet är att komma fram till slutsatser som 

besvarar de ursprungliga frågeställningarna: Efter vilka regler och rekommendationer sker 

redovisning av utgifter förknippade med prospektering i prospekteringsbolag? Vilka faktorer 

påverkar extern värdering av prospekteringsbolagen innan gruvverksamhet påbörjas? 
 

5.1 Redovisning av immateriella tillgångar i Lappland Goldminers 
 
Utifrån teori avsnittet och genomförda intervjuer har vi delat in analysen av redovisning av 
immateriella tillgångar i Lappland Goldminers i tre olika delar. De olika delarna är de vi anser 
vara väsentliga för att besvara vår problemformulering. Alla avsnitten hänförs till Lappland 
Goldminers. 
 
5.1.1 Klassificering av immateriella tillgångar 
Svårigheten med redovisning av immateriella tillgångar är egentligen inte själva 
redovisningen utan vilka resurser i företaget som kan klassificeras som immateriella 
tillgångar. Det är en mängd kriterier som ska vara uppfyllda för att en resurs ska kunna 
klassas som immateriell tillgång. I Lappland Goldminers är det endast två 
prospekteringsprojekt som har tagits upp som immateriella tillgångar och det är de projekt 
som företaget ansett kunna inbringa ekonomiska fördelar i framtiden. Prospekteringsprojekten 
som har aktiverats uppfyller samtliga krav för att klassas som immateriella tillgångar. 
Projekten kommer sannolikt att inbringa ekonomiska fördelar i framtiden men det är däremot 
svårt att uppskatta storleken på dessa. Som medlem i SveMin måste Lappland Goldminers 
följa vissa regler när de publicerar uppgifter om mineraltillgångarna i företaget. Även om 
reglerna är till för att motverka att alltför vaga uppgifter ges ut om storleken på 
mineraltillgångarna i prospekteringsprojekten blir intervallen ändå breda och det är svårt att 
uppskatta tillgångarnas framtida värde.   
 
5.1.2 Redovisningsregler för immateriella tillgångar 
Prospekterings- och gruvföretag står inför en mängd kostnader i början av verksamheten. 
Inledningsvis krävs prospekteringstillstånd för att undersöka mineraltillgången i marken vilket 
är kostsamt men även undersökningsarbetet medför stora kostnader. I de fall 
mineraltillgången visar sig vara tillräckligt stor för att påbörja gruvbrytning står företaget 
inför ytterligare kostnader förknippade med gruvbrytning och ytterligare tillstånd för 
bearbetning av marken.  
 
Prospekteringsbolagen finansierar oftast verksamheten med hjälp av aktiekapital och är därför 
noterade vid någon handelsplats. Noterade aktiebolag i Sverige är sedan januari 2005 tvingade 
att upprätta koncernrapportering enligt IFRS. För prospekteringsbolag gäller IFRS:6 som 
reglerar redovisning av prospekteringstillstånd. Lappland Goldminers som är noterade på Nya 
Marknaden omfattas däremot inte av kravet att redovisa enligt IFRS utan redovisar istället 
enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsrådets 
rekommendation RR:15 är den rekommendation som reglerar immateriella tillgångar förutom 
mineralrättigheter och utvinning av mineraler. Eftersom det inte finns specifika 
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rekommendationer för onoterade bolag eller bolag noterade på Nya Marknaden för detta slag 
av immateriella tillgångar anses det vara god redovisningssed att följa RR:15 tills dess att 
specifika rekommendationer finns tillgängliga. 
 
Under intervjun med Torbjörn Hansson på Lappland Goldminers berättade han att de 
överväger att börja redovisa enligt IFRS för att öka jämförbarheten mellan företag. När det 
gäller redovisning av immateriella tillgångar tror Torbjörn Hansson inte att det kommer att bli 
en alltför påtaglig förändring i redovisningen om de skulle börja redovisa enligt IFRS 6 
istället för RR:15 då rekommendationerna avseende immateriella tillgångar är relativt lika. En 
framträdande skillnad mellan IFRS:6 och RR:15 är de specifika krav IFRS har på hur 
immateriella tillgångar ska värde prövas vid eventuella nedskrivningar. IFRS-reglerna kräver 
mer frekventa värde prövningar med syfte att redovisade värden ska vara korrekta. 
 
Även om rekommendationerna är liknande borde Bokföringsnämnden publicera specifika 
regler för onoterade bolag och bolag som är noterade på annan marknadsplats i fråga om 
redovisning av mineraltillgångar och utvinning av mineraler. Även om de flesta bolag som är 
verksamma inom prospektering och gruvverksamhet är noterade på svenska börsen och 
tvingas följa IFRS-regelverket och därmed IFRS 6 finns det undantag, som Lappland 
Goldminers, och det borde finnas specifika rekommendationer för dessa företag att följa. I och 
med de stigande kurserna för metaller och mineraler kommer förmodligen inte intresset för 
prospektering och gruvverksamhet att minska den kommande framtiden, snarare tvärtom. 
 
5.1.3 Aktivering av utgifter i balansräkningen 
Principiellt borde en immateriell resurs inte bedömas eller behandlas på annat sätt än 
materiella resurser utan de bör aktiveras i balansräkningen om de uppfyller 
tillgångsdefinitionen och erkännandekriterierna. De som förespråkar aktivering av 
immateriella resurser anser att det finns tillförlitliga modeller som kan beräkna sambandet 
mellan investering och framtida avkastning på sådana tillgångar. De som är kritiska mot 
aktivering av immateriella resurser i balansräkningen menar istället att beräkningarna 
innehåller stor grad av subjektivitet och jämförbarheten mellan företag blir bristande.  
 
Numera är det inte lika vanligt att aktivering av utgifter i ett företag uppfattas som ett 
svaghetstecken. Det kan bero på lagar och rekommendationers utformning, t.ex. RR:15 som 
anger att utgifter som uppfyller kraven som immateriell tillgång skall aktiveras. Det kan även 
argumenteras att då immateriella tillgångarna i företag idag är av för stor betydelse att lämnas 
utanför balansräkningarna. Ett bevis på detta är att företagen idag ofta anses ha ett högre 
värde än det redovisade vilket leder till stora goodwillposter vid företagsförvärv. 
Goodwillposterna för det förvärvande företaget kan vara resultatet av motvillighet eller 
omöjlighet för det förvärvade företaget att aktivera immateriella tillgångar. Det ligger i 
företagets investerares intresse att få så utförlig information som möjligt om det verkliga 
värdet vilket kan vara svårt om företaget inte anger immateriella tillgångar i redovisningen.  
Å andra sidan bör de immateriella tillgångar som aktiveras i redovisningen vara sannolika till 
hög grad för att undvika att avspegla en alltför positiv bild av företagets ställning.  
 
Ytterligare en aspekt angående löpande kostnadsföring av utgifter hänförliga till 
prospektering är hur de kan påverka företagens möjlighet att göra förlustavdrag. I en nystartad 
verksamhet följer ofta ett par år med förluster innan verksamheten tagit fart. För 
prospekteringsbolag kan denna period sträcka sig över ytterligare ett par år. Om företaget 
under tiden löpande kostnadsför utgifterna förknippade med prospektering kan stora förluster 
uppstå. Visserligen kan företaget täcka upp dessa förluster med nyemissioner men om 
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förlusterna sträcker sig över lång tid kan föreget gå miste om att kunna göra förlustavdrag för 
de första åren av verksamheten då förlustavdragen inte går att skjuta upp hur länge som helst. 
 
Lappland Goldminers som följer RR:15 har aktiverat utgifterna hänförliga till två projekt som 
uppfyller kraven som immateriella tillgångar. Motiv eller inte till aktivering av utgifterna så 
överensstämmer det med RR:15. Vidare kan det argumenteras att intressenterna i 
prospekteringsbolag som Lappland Goldminers förmodligen gör djupare efterforskning i 
företaget speciellt avseende företagets uppskattade mineraltillgångar innan de beslutar om 
investering.  
 

5.2 Påverkande faktorer vid värdering av prospekteringsbolag 
 
Utifrån teori avsnittet och genomförda intervjuer har vi delat in analysen av påverkande 
faktorer vid värdering av prospekteringsbolag i två olika delar. De olika delarna är de vi anser 
vara väsentliga för att besvara vår problemformulering. Alla avsnitten hänförs till Lappland 
Goldminers. 
 
5.2.1 Guldprisets påverkan 
Under 2006 har priset på guld stigit med över 35 procent och priset passerade nyligen sin 
högsta nivå, på över 25 års tid. Makroekonomiska effekter har stor påverkan vad det gäller 
utvecklingen av guldpriset och på så sätt indirekt påverkan för guldbolagens utveckling. 
Många investerare betraktar ädla metaller som en tryggare investering när det råder 
oroligheter och instabilitet i omvärlden. Några av de bidragande faktorerna till senare tids 
kraftiga uppgång av guldpriset kan hänföras till det sjunkande dollarpriset, konflikterna kring 
Irans nukleära forskning samt Kinas planering att mångdubbla sitt guldinnehav. Uppgången 
har även satt sina avtryck på de börsnoterade guldbolagen i Sverige med kraftiga 
kursuppgångar och ökade förväntningar som resultat.  
 
Lappland Goldminers är inget undantag vad det gäller deltagandet i detta ”kursrally” som har 
skett bland prospekteringsbolagen just på grund av det stigande guldpriset. Företaget har 
kunnat urskilja en tydlig ökning av efterfråga på guld under den senaste 10 års perioden och 
förväntningarna kring Lappland Goldminers och deras prospekt har ökat kraftigt i takt med 
utvecklingen. En tydlig parallell värd att nämna är att under det senaste året har guldpriset 
stigit med ca 150 % och under samma period har Lappland Goldminers aktiekurs stigit med 
motsvarande 300 %.  
 
Guldprisets utveckling är självklart en starkt påverkande faktor vad det gäller Lappland 
Goldminers framtida mognad som prospekteringsbolag. I intervjun med Mats Nilsson på 
Catella Kapitalförvaltning framgick det tydligt att en fortsatt hög nivå på guldpriset är en 
väldigt viktig faktor för att substansen i kursutvecklingen hos företaget skall vara berättigad 
och att investerare skall fortsätta satsa pengar i bolaget. Samtidigt höjer Mats Nilsson ett 
varningens finger för att värderingar idag kan baseras på alldeles för höga råvarupriser och att 
det kan ge konsekvenser vid en eventuell nedgång av t.ex. guldpriset. Mats Nilsson menar 
även att beräkningar gjorda på ett alldeles för högt guldpris i kombination med misslyckade 
prospekt kan innebära katastrofala effekter för prospekteringsbolag och dess aktiekurs, och en 
parallell görs direkt till IT-kraschen. Under mitten av maj 2006 sjönk guldpriset kraftigt vilket 
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även har avspeglats i Lappland Goldminers aktiekurs som nästan halverats under samma 
period. Detta exemplifierar guldprisets påverkan på guldbolagens aktiekursutveckling.62 
 
5.2.2 Prospekteringens betydelse vid värdering 
Vid en värdering av ett prospekteringsbolag, är det först och främst prospekten och dess 
potentiella fyndigheter som granskas. I och med att prospekten är de som är mest 
resurskrävande i prospekteringsbolag hamnar det av naturliga skäl i fokus avseende företagets 
framtida utveckling. I Lappland Goldminers fall sker inget undantag, utan indikationerna från 
exempelvis provborrningar och guldhalten i marken följs noggrant av både investerare och 
analytiker. När det gäller just fyndigheterna i marken och beräkningar för hur mycket som 
förväntas kunna brytas, sker det med ett väldigt stort spann inom Lappland Goldminers. Som 
tidigare nämnt görs ett flertal beräkningar och uppskattningar vad det gäller 
mineraltillgångarna. Man skiljer dels på känd mineraltillgång samt indikerad mineraltillgång, 
men även tillgångarna på olika markdjup. Utfallen av nämnda beräkningar och uppskattningar 
gör att produktionen kan variera kraftigt även här, och är ytterligare en faktor som bör 
analyseras och beaktas vid en analys eller upprättande av investeringskalkyler. För att 
ytterligare säkerställa trovärdigheten i beräkningarna bör även en sannolikhetskomponent tas 
med, angående utfallen av prospekteringsverksamheten. Genom att företagen tar med en 
sannolikhetsbedömning i beräkningarna täcker företaget in större variation i utfallen av 
prospekteringen och minskar även risken för felberäkningar.  
   
Enligt Mats Nilsson på Catella Kapitalförvaltning, skulle ett misslyckande av Lappland 
Goldminers största och kanske viktigast prospekt, Fäboliden, kunna bli väldigt kostsamt både 
ekonomiskt samt trovärdighetsmässigt för bolagets framtid. Merparten av det egna kapitalet 
har satsats just på de första prospekten för att få igång en stabil produktion, och ett 
misslyckande skulle innebära att nytt kapital måste in i företaget genom investerare. 
Problemet då blir hur företaget övertygar sina investerare, om och om igen, att nya 
misslyckanden inte kommer att ske. Men att söka nytt kapital, genom exempelvis 
nyemissioner, kan även ge negativa effekter kring trovärdigheten av aktiekursen. Ett flertal 
genomförda emissioner bidrar till en utspädning av aktiekursen och det i sin tur skapar en 
osäkerhet om kursens ”verkliga värde” samtidigt som den framtida trovärdigheten i kursen 
kan uppfattas som vag. Dock bör det nämnas här att Lappland Goldminers har haft en tydlig 
strategi att söka nytt kapital hos olika konsortier och enligt Mats Nilsson är det ett medvetet 
val då konsortier ofta är mer tålmodiga och långsiktiga i sina investeringar i jämförelse med 
”vanliga” privatpersoner.  
 
Det finns givetvis flera faktorer som har stor påverkan ur ett investeringsperspektiv. Vad det 
gäller Lappland Goldminers har de, som nämnts tidigare, nyligen ansökt om miljötillstånd för 
en gruvverksamhet vid Fäboliden på fem miljoner ton per år. Ett godkännande av 
miljötillståndet skulle innebära en kraftig produktionsökning och i kombination med ett 
fortsatt högt guldpris skulle det skapa väldigt positiva signaler både internt inom företaget 
men även externt mot investerare och marknaden i sig. Dagens höga råvarupriser och framför 
allt guldpriset är väl så viktigt för företaget då de går in i fasen vad det gäller att starta den 
faktiska brytningen. Det är i detta skede som brytningen ska börja generera inkomster för 
företaget och kostnaderna för prospekteringen skall börja räknas hem. Då är det självklart 
positivt om guldpriset ligger på en fortsatt hög nivå. Däremot skulle kraftiga svängningar i 
guldpriset kunna innebära en väsentlig minskning av de beräknade försäljningsintäkterna och 
speciellt om företaget har baserat sina kalkyler på ett för högt guldpris.     

                                                
62 www.kitco.com (2006-05-31) 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel besvaras slutligen uppsatsfrågorna: Efter vilka regler och rekommendationer 

sker redovisning av utgifter förknippade med prospektering i prospekteringsbolag? Vilka 

faktorer påverkar extern värdering av prospekteringsbolagen innan gruvverksamhet 

påbörjas? Uppsatsfrågorna bemöts utifrån den empiri och analys som tidigare presenterats i 

uppsatsen. 

 

6.1 Slutdiskussion och egna kommentarer 
 
För prospekteringsbolag är den främsta svårigheten vid redovisning hur kostnaderna 
hänförliga till prospektering ska redovisas. En av svårigheterna är huruvida kostnaderna kan 
specificeras som immateriella tillgångar enligt gällande redovisningsregler. Det är beroende 
på vilka regler företaget redovisar enligt vilket i sin tur styrs av bolagsformen. Onoterade 
prospekteringsbolag eller prospekteringsbolag som Lappland Goldminers som är noterade vid 
en marknadsplats som inte faller under kravet att redovisa enligt IFRS 6 hamnar i en ”gråzon” 
i fråga om redovisningsregler. Den regel som ligger närmast till hands är RR:15 som reglerar 
redovisning av immateriella tillgångar fastän denna rekommendation klart stadgar att den inte 
gäller mineraltillgångar eller utvinning av dessa. Att RR:15 egentligen inte omfattar 
mineraltillgångar och utvinning av dessa kan förstås genom att läsa rekommendationen. 
Identifierbarhet och avskiljbarhet är två väsentliga begrepp i rekommendationen och när det 
gäller mineraltillgångar är dessa begrepp svåra att applicera. Utöver tillgångskriterierna som 
den immateriella tillgången måste uppfylla finns det även krav på att utgifterna förknippade 
med resursen kan mätas på ett tillförlitligt sätt vilket även det är svårt i fråga om 
mineraltillgångar. Mineraltillgångarna i ett företag är svåra att mäta och ofta presenteras 
uppskattningar om den mängd företaget tror sig kunna utvinna. Dessa uppskattningar ligger 
ofta inom breda intervall och kan först verifieras när gruvverksamheten påbörjas. Då 
prospekteringsbranschen under senare år tagit ny fart borde det finnas specifika regler för 
redovisning av mineraltillgångar och utvinning av dessa på plats även för onoterade företag 
eller företag noterade på andra marknadsplatser.  
 
Ytterligare en svårighet förknippad med aktivering av immateriella tillgångar är de 
spekulationer som kan uppstå hos intressenterna beroende på om företaget aktiverar utgifterna 
eller inte. Rekommendationerna är i viss mån flexibla beroende på hur de tolkas av företagen. 
Traditionellt sett och till viss del än idag kan det tolkas som om vinstgivande företag har 
incitament att kostnadsföra utgifter för att på så sätt minska skattekostnaden via ett lägre 
resultat. Omvänt har icke-vinstgivande företag med höga utvecklingskostnader skäl att 
aktivera utgifterna. En orsak kan vara att det egna kapitalet inte räcker till för att kostnadsföra 
alla utgifter under en och samma redovisningsperiod. Valet mellan aktivering och 
kostnadsföring av immateriella tillgångar hänger även samman med konjunkturen. I 
lågkonjunktur vill företag aktivera för att inte dra på sig ett negativt resultat, medan 
kostnadsföring är mer attraktivt i högkonjunktur då kostnaden kan tas upp på en gång utan att 
negativt resultat uppstår. Att kostnadsföra i ett sådant fall skulle medföra att det egna kapitalet 
urholkades. Beroende på om företaget aktiverar immateriella tillgångar eller inte kan ge 
upphov till att signaler sänds ut om företagets ekonomiska tillstånd. När det gäller 
prospekteringsbolag som till störst del består av dolda värden borde inte val av aktivering av 
immateriella tillgångar leda till allt för stora spekulationer om företagets tillstånd. Innan 
gruvverksamheten påbörjas är prospekteringsbolagens tillgångar just immateriella. 
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Intressenterna i denna typ av företag är mer intresserade av att syna hur företaget har tänkt 
finansiera verksamheten och även lönsamhetsanalyser beträffande prospekteringsprojekten.  
 
Mellan företaget och dess intressenter råder alltid informationsasymmetri då företaget besitter 
mer information är intressenten och det finns inga redovisningsregler som skulle kunna 
förhindra detta. Företaget har intresse av att visa upp en så bra sida av företaget som möjligt 
och kommer förmodligen alltid att använda sig av redovisningsrekommendationernas 
flexibilitet till sin fördel.  
 
Att investera i aktier är mer eller mindre riskfyllt och när det gäller prospekteringsbolag är 
risken ofta stor. Att prospektera och bedriva gruvverksamhet är kostsamt och i de fall 
företaget finner stora mineraltillgångar är det inte alltid de har den finansiella kapaciteten att 
ta vara på dessa. Det är även, som tidigare nämnt, svårt att uppskatta hur stora tillgångarna är i 
ett tidigt stadium av verksamheten. Guldprospekteringsbolag är riskfyllda att investera i och 
visst kan en väl upprättad årsredovisning underlätta beslutsfattandet men det finns en mängd 
andra faktorer att ta stånd till utöver företagets redovisning.  
 
Värderingspåverkande faktorer inom prospekteringsbranschen är precis som inom alla branscher, 
många till antalet. Dock kan man ganska snabbt urskilja de mest vitala faktorerna för just denna 
bransch och svårigheterna blir istället att sia om faktorernas framtida utveckling. I Lappland 
Goldminers fall är guldprisutvecklingen och prospekteringsresultaten de enskilt mest tongivande 
faktorerna. Problematiken här blir då, att ingen på förhand kan förutspå och med säkerhet veta hur 
framtiden kommer att yttra sig när de kommer till utvecklingen av just guldpriset och 
prospekteringsresultaten. Visst går det att göra uppskattningar och beräkningar på förväntade 
utfall, men risken blir då överhängande att beräkningarna snabbt kan omkullkastas vid en negativ 
utveckling.   
 
Det som dock kan användas som ett argument för att stärka upp trovärdigheten vid bedömningar 
av guldprisutvecklingen är de tydliga historiska indikationer av guldets förhållande i jämförelse 
med US-dollarn. Historiskt sett har de två parametrarna, med några undantag, rört sig i motsatt 
håll och man skulle på så sätt kunna förlita sig mer på beräkningar av guldpriset om en noggrann 
granskning av US-dollarns utveckling gjorts samtidigt. Det bör för den delen inte innebära några 
garantier att beräkningarna blir helt korrekta, då det finns ytterligare ett par parametrar som 
påverkar guldpriset.    
 
Det finns alltså tydliga tecken på att just det fortsatt höga guldpriset kommer att vara av stor 
vikt för Lappland Goldminers framtid. Investerare kommer troligtvis att fortsätta placera i 
bolaget så länge guldet fortsätter handlas på dagens höga prisnivåer. En längre stabilisering 
eller ökning av guldpriset skulle enbart öka intresset för prospekteringsbolag, vilket kan 
bevisas av det senaste årets näst intill euforiska intresse kring hela branschen i sig. Ett tydligt 
tecken på att intresset och förväntningarna, kring Lappland Goldminers och marknaden i sig, 
är otroligt höga avspeglar sig i det totala börsvärdet för Lappland Goldminers. Vid dagens 
kurs, på 90 kr, är det totala värdet hela 12 gånger högre en det egna kapitalet i bolaget. Det 
kan till stor del hänföras direkt till de stora förväntningarna som finns, inte enbart på bolaget i 
sig, utan även på själva marknaden. För att denna höga värdering skall vara motiverad krävs 
att tidigare nämnda faktorer, som god utveckling av både guldpris och prospekten, faller väl 
ut och på så sätt motsvarar förväntningarna.   
 
Det bör emellertid höjas ett varningens finger för att invaggas i någon slags säkerhet vad det 
gäller prospekteringsbolagens enormt positiva utveckling, åtminstone vad det gäller 
kursutvecklingen. Tendenserna känns skrämmande lika den hysteri som rådde kring IT-
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bolagen i början av 2000-talet. Även i den branschen baserades mycket på förväntningar och 
framtida utveckling, precis som det gör kring prospekteringsbolagen i dagsläget. Kraftigt 
sjunkande råvarupriser och misslyckade prospekteringar skulle ge katastrofala efterföljder och 
”flyende” investerare för många av börsens prospekteringsbolag.  
 
Om däremot Lappland Goldminers visar upp positiva prospekteringsresultat, rikliga 
fyndigheter samt att guldpriset fortsätter på dess höga nivå, finns det all anledning att se med 
tillförsikt på bolagets framtid. Mycket beroende på att just nämnda faktorer är viktiga 
värderingsfaktorer som kommer ha stor inverkan för tilltron och tillförlitligheten hos 
investerare i Lappland Goldminers men även för företagets positiva utveckling i sig. 
 

6.2 Kritik av eget arbete 
 
Vi har valt att endast granska ett företag verksamt inom prospekteringsbranschen. Vi är medvetna 
om att problematiken beträffande redovisning av immateriella tillgångar och företagsvärdering 
kan variera mellan företag inom samma bransch beroende på bolagsform och i vilket skede 
företaget befinner sig i. Även om vi tror att slutsatsen i vår uppsats är generell är vi medvetna om 
att den inte är tillämpbar på alla företag inom prospekteringsbranschen.  
 
På grund av avstånd till företaget Lappland Goldminers och Catella Kapitalförvaltning har två av 
de tre intervjuerna blivit genomförda per telefon och kompletterade via e-mail. Intervjusvaren vid 
dessa två tillfällen kan ha blivit mindre utförliga än om intervjun skett vid ett fysiskt möte.   
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