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Sammanfattning 

Sedan 2005 har börsnoterade bolag inom EU upprättat koncernredovisning enligt IFRS. IAS 

41 är ett kapitel i standarden vilket reglerar principer kring hur jord- och skogsbruk ska 

redovisas. När IAS 41 blev aktuellt för de svenska skogskoncernerna framfördes kritik från de 

berörda bolagen. Standardens lämplighet för svensk skogsbruk ifrågasattes starkt. En 

betydande variabel i värderingen som särskiljer den nordiska skogen från övriga världen är 

den långa produktionscykeln på hundra år. Dessutom ämnas de svenska koncernernas 

skogsinnehav att förvaltas, varför en aktiv marknad inte finns. Dessa två argument utgjorde 

centrala punkter i kritiken som framfördes till IFRS. Idag har tio år passerat sedan kravet 

infördes. 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur svenska skogskoncerner redovisar och beräknar 

verkligt värde på biologiska tillgångar enligt IAS 41. Vidare ämnar studien undersöka om, 

och i sådana fall hur, attityden till IAS 41 har förändrats sedan införandet. Studien har en 

kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv forskningsansats. Dokumentstudier har utförts 

på fyra svenska skogskoncerners årsredovisningar från 2014. En representant från Bergvik 

Skog samt Sveaskog har även medverkat i kvalitativa intervjuer.  

 

Slutsatsen studien kom fram till är att samtliga skogskoncerner i studien värderar 

skogsinnehav med diskonterade kassaflöden enligt IFRS 13. Tre grundläggande komponenter 

används i respektive skogskoncerners värderingsmodeller. Komponenterna består av; 

historiska priser och kostnader, framtida pris- och kostnadsutveckling samt 

diskonteringsränta. Antaganden kring komponenterna varierar i respektive skogskoncern. 

Attityden till IAS 41 har förändrats i positiv bemärkelse sedan 2005. De berörda bolagen har 

anpassat sig till IAS 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: IAS 41, IFRS 13, biologiska tillgångar, attityd till IAS 41, verkligt värde, 

värdering av skog, svenska skogskoncerner.  
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1.Inledning 

Uppsatsen inleds med en översikt av skogens betydelse för den svenska ekonomin. Problem 

hänförliga till värdering och redovisning av växande skog med hänsyn till IAS 41 redogörs 

därefter. Problematisering utgör stommen för syftet och problemformuleringarna som 

fastställts. 

 

1.1 Problembakgrund 

En övervägande del av den svenska befolkningen har en samhörighet med skogen. Den 

dagliga kontakten sker inte bara med de fysiska träden, utan även med de produkter som 

förädlas från denna råvara. Vid frukostbordet läser vi tidningen, häller över mjölk från 

kartongen till glaset och torkar munnen med hushållspapper. Detta är bara ett fåtal produkter 

vars existens är beroende av skogen. Av Sveriges totala landareal utgör mer än 50 procent 

skog. Förhållandet mellan den enorma arealen och befolkningsstorleken gör Sverige till ett av 

världens skogrikaste länder (Skogsstyrelsen, 2015). Skogsindustrin utgör en betydande aktör 

för Sveriges ekonomi, dess omsättning motsvarar ungefär en tiondel av landets totala industri. 

År 2013 var landet världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. 

Sverige är ett exportberoende land och idag är omkring 175 000 människor i Sverige 

sysselsatta genom skogsindustrin och dess underleverantörer. I vissa förekommande län utgör 

branschen uppemot 20 procent av den totala industrisysselsättningen (Skogsindustrierna, 

2015). 

 
Det gröna guldet allt gulare. Och tyvärr är det inte guld som glimmar utan ett tecken 

på att något som håller på att vissna. Kombinationen klimathot, växande 

virkesförråd och industriell kräftgång är påtagliga risker som inte beaktas i dagens 

skogsvärden.  

(Lindvall 2015, SvD) 

 

Lindvall (2015) menar att under de senaste decennierna har skogsfastigheters värde i Sverige 

stigit kraftigt. Låga avkastningskrav samt skogens årliga naturliga tillväxt på ca 3-4 procent 

anses vara bidragande faktorer bakom de stigande värdena. Sjunkande priser på järnmalm och 

olja kan påverka prissättningen av skogsråvaran i liknande riktning. Skogsmark värderas inte 

längre utifrån dagens virkespriser. Författarna anser att skogens traditionella värdering utifrån 

dagens virkespriser övergivits med harmoniseringen som en möjlig förklaring.  
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Som en effekt av den ökande globaliseringen grundades IASC 1973. IASC är utgivaren av 

IFRS (Cammferman & Zeff, 2011). Ökad jämförbarhet i finansiella rapporter av företag från 

olika länder vilka agerade på liknande marknader, utgjorde ett underliggande argument för ett 

gemensamt regelverk menar Whittington (2005). År 2001 undergick IASC en 

organisationsreform och går numera under namnet IASB (FASB, 2015). IASB är ett 

självständigt redovisningsorgan med uppgift att utveckla och godkänna de IFRS som 

publiceras (IASplus, 2015). Utöver dessa uppgifter verkar IASB för en harmonisering av 

redovisningsprinciper (IFRS-volymen, 2013).  

 

 Harmonization is a process. Harmony is a state, which will also be referred to as a 

level. When the degree of concentration for an accounting method increases the state 

of harmony increases and harmonization has occurred.  

(Murphy 2000, s.475) 

 

Sedan 2005 är börsnoterade bolag inom EU skyldiga att tillämpa IFRS i upprättandet av 

koncernredovisning (IFRS-volymen, 2013). IAS 41 är ett kapitel i standarden som påverkar 

redovisningen för de svenska skogskoncernerna. Kapitlet redogör att biologiska tillgångar ska 

värderas till verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Ett exempel på biologisk 

tillgång är planterade träd i skogen (ibid). Tidigare var anskaffningsvärde den allmänna 

värderingsmetoden för tillgångar hänförliga till jord- och skogsbruk inom EU (Argiles & Slof, 

2001). Tidsperioden efter 2005 har således inneburit förändringar för börsnoterade bolag 

inom agrikultur i och med tillämpandet av IFRS. Ur ett historiskt perspektiv har redovisning 

av jord- och skogsbruk i många länder bemötts med låg uppmärksamhet av forskare, 

regulatorer och utövare inom redovisningsprofessionen (Herbohn & Herbohn, 2006) 

 

Trots forskningsområdets låga uppmärksamhet utfördes en studie av Herbohn (2009) i början 

av 2000-talet. Studien hanterade åtta börsnoterade bolag respektive fem statliga myndigheter 

med skogsinnehav i Australien. Herbohn (2009) undersökte tillämpandet av AASB 1037, en 

redovisningsstandard avsedd för självgenererande och genererande tillgångar. Växande skog 

uppfyller kriterierna för att klassificeras som sådana tillgångar. Herbohn (2009) anser att 

AASB 1037 och IAS 41 delar liknade kriterier vad avser värdering av biologiska tillgångar 

samt intäktsredovisning. Australiens skogsindustri utformades till ett experiment för IASB, 

erfarenheterna har använts för diskussion kring konsekvenserna för implementeringen av IAS 

41.  
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Studien undersökte vilka värderingsmetoder bolagen och myndigheterna använde samt hur 

resultatet påverkades genom tillämpandet av AASB 1037. Fem bolag och tre statliga 

myndigheter värderade skogsinnehav genom diskonterade kassaflöden. Två statliga 

myndigheter värderade genom simulationsmodeller vilka baserades på volym och aktuella 

priser med avdrag för avverkningskostnader. Studiens övriga tre bolag värderade 

skogsinnehavet till försäkringsvärde, ospecificerat värde respektive marknadsvärde. 

Resultateffekterna av AASB 1037 bidrog till förhöjda resultat för samtliga bolag och 

myndigheter. Nettoresultatet ökade däremot i en högre utsträckning för myndigheterna 

(Herbohn, 2009).  

  

1.2 Problematisering 

IAS 41 bemöttes initialt med kritiska röster. Standarden förväntades innebära komplikationer 

vid införandet. Barnes (2004) hävdar att IAS 41 inte tar hänsyn till företagens bristande 

förmåga att fastställa ett verkligt värde. Subjektivitet i de fastställda värdena var en förväntad 

brist. IAS 41 har erhållit kritik för att värderingsmetoderna för biologiska tillgångar är 

olämpliga (Herbohn & Herbohn, 2006). Värdestegringar och värdeminskningar av den 

växande skogen ska inkluderas i resultatet till den hänförliga perioden (Grege-Staltmane, 

2010). Barnes (2004) uttrycker sin oro över dessa fluktuationer i de finansiella rapporterna. 

Även särskiljandet av värdet på träden och fastigheten förväntades bli en komplikation. 

Grege-Staltmane (2010) belyser att IAS 41 medför ökade kostnader hänförda till bolagens 

värdering. Antaganden i värderingsmodellerna utgör betydande svagheter i standarden.  

  
Denna studie har inspirerats av en tidigare uppsats inom det berörda området. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka hur svenska skogskoncerner värderade skog efter 

implementeringen av IAS 41 samt företagens inställning till standarden (Hellsten & Thorsson, 

2006). Den fastställda slutsatsen var att IAS 41 inte är fullt anpassningsbar för svenskt 

skogsbruk, även om den uppfylldes i tillfredsställande grad. Studien genomfördes för nio år 

sedan. Det är aktuellt med en uppdatering av situationen. 

 
Revisorer är överens om att finansiella rapporter ska vara användbara som beslutsunderlag 

(Scott, 2012). Författarna anser att aktieägare och potentiella investerare inom skogsindustrin 

är beroende av att de finansiella rapporterna uppfyller transparens. Värdering till verkligt 

värde har flera tillvägagångssätt och inget av dessa är mer rätt än de andra. Denna studie 

riktas mot användarna av de finansiella rapporterna. Det centrala målet är att öka förståelsen 
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för problematik kring värdering och redovisning av skogsinnehav.   

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån studiens problembakgrund och problematisering har följande problemformuleringar 

fastställts.  

• Hur redovisar och värderar svenska skogskoncerner biologiska tillgångar?  

• Hur har de svenska skogskoncernernas förhållande till IAS 41 förändrats sedan 2005? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur svenska skogskoncerner redovisar och beräknar 

verkligt värde på biologiska tillgångar enligt IAS 41. Vidare ämnar studien undersöka om, 

och i sådana fall hur, attityden till IAS 41 har förändrats sedan införandet.  

 

1.5 Avgränsning 

Svenska skogskoncerner vilka inte innehar skog i Sverige ingår inte i studien. Avgränsningen 

är nödvändig för att koncernerna i urvalet ska ha högsta möjliga jämförbarhet.  

 

1.6 Studiens disposition 

En disposition av uppsatsen är nödvändig för att studien ska hålla en genomgående röd tråd. I 

första kapitlet har författarna redogjort för problematiken kring redovisning och värdering av 

skogsinnehav enligt IAS 41. Slutligen har författarna utifrån problembakgrund och 

problematisering fastställt två problemformuleringar samt syfte med uppsatsen.  

 

Andra kapitlet beskriver vald forskningsstrategi och forskningsansats till studien. 

Datainsamlingsmetod innehar en central roll i metodkapitlet. Slutligen framförs kritik mot 

studien. I teorikapitlet fastställs en översikt över IAS 41, IFRS 13, kvalitativa egenskaper, 

grundläggande redovisningsprinciper samt teorier om skogsbruk. Fjärde kapitlet innehåller 

två kvalitativa intervjuer och dokumentstudier som behandlar det empiriska materialet i 

uppsatsen. I analyskapitlet diskuteras och sammankopplas det empiriska materialet mot 

teoretiska perspektiven. Avslutningsvis redogörs i kapitel sex slutsatsen med studien genom 

att problemformuleringar besvaras och syfte uppfylls i tillfredställande grad. 
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2.Metod 

Metodkapitlet ämnas klargöra hur studien gått tillväga. Det centrala innehållet består av 

forskningsstrategi, forskningsansats, datainsamlingsmetod och urval- samt 

bortfallsproblematik. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion över studien.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiska inriktningar 

Det finns två vetenskapsteoretiska huvudinriktningar, positivismen och hermeneutiken. Den 

förstnämnda härstammar från naturvetenskapen. Förespråkare till positivismen tror på absolut 

kunskap, ismen förklarar att det endast finns ett rätt eller fel. Positivismen hävdar att det 

existerar två kunskapskällor. Första källan består av beräkningar vilka utförs med logik, andra 

källan är det som iakttas med sinnena. Denna vetenskapsteoretiska aspekt lägger vikt på 

förklaring och säkerställda fakta (Thurén, 2007).    

  

Positivismen är sammankopplad med naturvetenskapen. Hermeneutiken har däremot en 

humanistisk inriktning. Hermeneutiken kallas för tolkningsläran och är tillämpbar när man 

vill förstå en människas upplevelser samt erfarenheter. Likt positivismen baseras 

hermeneutiken på logik och empiri. Utöver dessa kunskapskällor förespråkas dock även 

inkännande, vilket kan beskrivas som empati. Hermeneutikens huvudsakliga mål är förståelse 

(Thurén, 2007). 

  

Denna studie har en hermeneutisk inriktning då författarna tolkat det empiriska material som 

insamlats. Målbilden har utgjorts av ökad förståelse för hur de svenska skogskoncernerna 

redovisar och beräknar verkligt värde för biologiska tillgångar. Dessutom har respondenternas 

attityd till IAS 41 beaktats i studien. 

 

2.2 Forskningsansats  

Förhållandet mellan teori och empiriskt material kan ses ur två olika synvinklar. Första 

synvinkeln utgår ifrån ”deducering”. Uppställda hypoteser som formulerats med grund i 

tidigare teori bevisas. Detta förhållandesätt heter deduktion, vilket ställer sig som motsats till 

induktion. En induktiv ansats fastställer slutsatser utifrån det empiriska materialet utan 

teoretisk förståelse (Alvehus, 2013). 
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Induktioner kan leda till felaktiga slutsatser och är inget fördelaktigt alternativ vid skapandet 

av objektiva teorier. Utgör inte syftet att skapa objektiva teorier, är induktion en lämplig 

forskningsansats för kvalificerade men samtidigt begränsade påståenden (Bonnett, 2010). 

Forskningsansatsen i denna studie är således induktiv. Bryman & Bell (2013) belyser att 

deduktion och induktion bör ses som tendenser istället för forskningsansatser med skarpa 

åtskillnader. En deduktiv metod har uteslutits som huvudansats då utgångspunkten inte varit 

någon existerande teori eller modell, dessutom har inga hypoteser formulerats. Studien bör 

uppfattas som induktiv med deduktiva tendenser. 

 

Alvehus (2013) argumenterar att en renodlad induktiv ansats inte alltid är välgrundad. Att 

slutsatser fastställs endast utifrån ett empiriskt material utan teoretiskt förståelse är icke 

sannolikt. Slutsatsen i studien grundades inte enbart på ”verkligheten”. Teoretisk förståelse 

har utgjort en betydande del men däremot inte varit studiens utgångspunkt.  

 

2.3 Forskningsstrategi  

Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi upplevs inte alltid som 

tydlig. Valet av respektive strategi kan i många fall te sig komplicerat. Bryman & Bell (2013) 

argumenterar för en förekommande skillnad mellan strategierna. Den kvantitativa strategin 

fokuserar på kvantifiering av insamlad data, varpå kvalitativa strategins fokus ligger på ord. 

Med forskningsstrategi menar Bryman & Bell (2007) kortfattat uttryckt en allmän orientering 

som används i forskningen. Den kvalitativa forskningsstrategin tillåter forskaren att 

undersöka djupet hos det undersökta objektet genom tolkning. 

 

Tre centrala problem kan uppstå vid kvalitativa studier. Tolkning utifrån andras perspektiv, 

förhållandet mellan teori och forskning samt om resultatet kan generaliseras utgör dessa 

problem (Bryman, 1997). En kvalitativ studie kan upplevas som förstadier till kvantitativa 

undersökningar. I många fall upplevs kvalitativa studier därför som mindre viktiga (Trost, 

2010). Denna uppsats har med hänsyn till tidigare nämnda skillnader ändå valt den kvalitativa 

forskningsstrategin. Studien genomfördes explorativt då vikt lades på att undersöka hur och 

varför.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

För att besvara uppsatsens syfte krävs adekvata metoder för insamling av data. Större delen av 

informationen i studien utgörs av sekundärdata. En sådan typ av information baseras på 

insamling av data från andra forskare. Kvalitativ sekundärdata utgörs generellt av texter och 

det är forskarens uppgift att tolka dessa (Jacobsen, 2002). Litteratur, vetenskapliga artiklar 

och elektroniska källor är exempel på kvalitativa sekundärdata som använts i uppsatsen. 

Litteratur med anknytning till forskningsområdet har insamlats med hjälp av Linköpings 

universitetsbibliotek och författarnas tidigare kurslitteratur. De valda vetenskapliga artiklarna 

har lokaliserats genom Linköpings universitetsbiblioteks databas Scopus. Sökord som IAS 41, 

Forrest Accounting och IASC användes. Elektroniska källor består av information från 

skogskoncerners, intresseorganisationers och redovisningsorganisationers hemsidor. Inom 

ekonomi är det förekommande att forskare använder sig av kvantitativa sekundärdata. 

Årsredogörelser och räkenskaper är exempel på sådana typer av data (ibid). I denna uppsats 

har författarna genomfört en dokumentstudie av skogskoncernernas årsredovisningar från 

2014. Motiveringen bakom valet är att komplettera årsredovisningarna med materialet från 

intervjuerna. Författarna hävdar däremot att texterna i årsredovisningarna har tolkats och detta 

kategoriserar informationen som kvalitativ sekundärdata.    

 

Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter som innehar 

efterfrågad kunskap inom forskningsområdet. Alvesson (2011) hävdar att intervjuer är en 

tillgänglig metod för att ta del av kunskaper om berörda individers attityder, upplevelser, 

känslor och erfarenheter. Informationen från intervjuerna som författarna genomfört under 

studien kategoriseras som primärdata. Innebörden av primärdata är att data samlas in för 

första gången (Jacobsen, 2002). Kontakten med respondenterna har genomförts via e-post och 

telefon. Första meddelandet har bifogats som bilaga 2 i slutet av denna uppsats.     

  

Vill utredaren ta del av respondentens erfarenheter och insikter för att tillgodoräkna sig nya 

kunskaper bör strukturen på intervjun vara låg (Alvesson, 2011). Mindre strukturerade 

intervjuer kan kategoriseras som halvstrukturerade intervjuer. Intervjuaren strukturerar 

frågorna i form av teman. Karaktären på frågorna ska vara lagom öppna och ge utrymme till 

fördjupning. Risken med denna intervjumetod är att tid slösas bort på att intervjupersonerna 

får prata alltför fritt. Stor del av materialet kan därmed utgöras av mindre lämplig information 

(ibid). I denna studie har svenska skogskoncerners erfarenheter av värdering och redovisning 
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av biologiska tillgångar belysts. Halvstrukturerade intervjuer är därför lämpliga. Teman som 

behandlats i dessa intervjuer är bakgrund, tillvägagångssätt, kvalitativa egenskaper och 

reflektioner.  

  

Alvesson (2011) hävdar att en forskare inte ska prioritera telefonintervjuer om målet med 

intervjun är att tillgodoräkna sig en djupare förståelse. En rimlig uppskattning av hur lång tid 

intervjun kommer att ske bör anges vid första kontakttillfället (Trost, 2010). Intervjun bör 

pågå under cirka 90 minuter för att få tillräcklig information. Denna målbild är däremot väl 

utdragen och kan framvisa brist på respekt hos andra människor menar Trost (2010). 

Författarna har däremot valt telefonintervjuer beroende på det geografiska avståndet till 

respondenterna och av ekonomiska skäl. En rimlig bedömning var att intervjuerna skulle 

fortgå i 30-45 minuter för att kunna tillgodoräkna tillräcklig information. 

 

2.5 Kvales sjustegsmodell  

Författarna har valt att följa Kvales sjustegsmodell för att underlätta intervjuprocessen i 

uppsatsen. Modellen förklarar den kronologiska process som sker i en kvalitativ 

intervjuundersökning (Kvale 1996 se Trost 2010, s.50). Första steget med modellen inleds 

med tematisering, där syfte och problemområden fastställs. Författarna har undersökt 

attityden till IAS 41 samt hur skogskoncerner redovisar och värderar biologiska tillgångar. 

  

I steg två hanteras design. I detta steg planeras studien och ställs mot bakgrunden samt syftet. 

Vidare bestäms om kvalitativ eller kvantitativ metod kommer att användas (Kvale 1996 se 

Trost 2010, s.50). Den kvalitativa forskningsstrategin har tillämpats i studien. Författarna har 

konstruerat en intervjumall med förberedda frågor som mailats två till tre arbetsdagar före 

intervju. De frågor som respondenterna har besvarat under intervjuerna redovisas i slutet av 

uppsatsen som bilaga 1.    

  

Tredje steget består av kärnan i processen, intervjun (Kvale 1996 se Trost 2010, s.50). 

Intervjuerna har utförts enligt plan. Utöver fokusering på svaren har även relationen mellan 

författarna och den intervjuade beaktats. Steg fyra hanterar transkriberingen, denna benämns 

som överför till bearbetningsbar form (ibid). Bearbetning av materialet möjliggjordes genom 

ljudinspelning med författarnas mobiltelefoner.  
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Femte steget hanterar bearbetning och analys. Här sker kopplingen mellan det tillgängliga 

materialet och det teoretiska perspektivet (Kvale 1996 se Trost 2010, s.50). Författarna har 

sammankopplat de nya empiriska kunskaperna med befintlig teori. Efter detta har ett resultat 

tagits fram som ska hålla för en granskning, detta utgör steg sex. I det sjunde och avslutande 

steget hanteras resultatrapportering vilket är tidpunkten för att skriva rapporten. Författarna 

ska lokalisera rapportens målgrupp och anpassa språket därefter. Det är viktigt att de 

tolkningar som nämns följer det valda teoretiska perspektivet (ibid). 

 

2.6 Urval  

I många studier är det inte självklart hur urvalet av intervjupersoner ska ske. En förutsättning 

för studien är att det som ska undersökas sammankopplas med syftet (Alvesson, 2011). 

Författarna anser att det existerar fyra lämpliga respondenter till denna studie. Bergvik Skog, 

Holmen, SCA och Sveaskog är svenska koncerner vilka tillämpar IFRS i upprättandet av 

koncernredovisning. Samtliga koncerner innehar dessutom skog i Sverige. Nämnda koncerner 

samt två revisionsbolag kontaktades. Författarna motiverar urvalet med att bolagen i fråga 

besitter efterfrågad kompetens. I denna studie har bekvämlighetsurval tillämpats eftersom 

författarna målmedvetet sökt efter respondenter (Bryman, 2011). Författarna anser att 

populationen är begränsad varför bekvämlighetsurvalet är väl motiverat.  

 

2.7 Bortfall 

Kvalitativa intervjuer med Bergvik Skog och Sveaskog har genomförts under studien. 

Respondenterna utgör 50 procent av koncerner med skogsinnehav i Sverige. Övriga 

respondenter har inte besvarat förfrågan att medverka i studien. Författarna har med hänsyn 

till bortfallsproblematiken valt att komplettera det empiriska materialet med dokumentstudier. 

Valet motiverades för att upprätthålla största möjliga kvalitét med studien.  

 

2.8 Etiska forskningsprinciper 

Forskare har till uppgift att tillämpa etiska forskningsprinciper vid undersökningar, arbeten 

och utredningar. Detta är nödvändigt för att garantera intervjupersonernas integritet. 

Författarna har i studien valt att använda Vetenskapsrådets (2013)  fyra kriterier. För att 

vidhålla kvalitén som förväntas skydda respondentens integritet bör kriterierna uppfyllas.  
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•Samtyckeskravet – Respondenten ska visa samtycke till att medverka i forskningen och har 

även rätten att avgöra hur länge och på vilka villkor studien ska ske. 

 

•Informationskravet – Det ska anges att det är frivilligt att medverka i studien och 

respondenten har rätten att avbryta sin medverkan under studiens gång.  

  

•Konfidentialitetskravet – Respondenten ska inneha möjligheten att vara konfidentiell för att 

inte identifieras av utomstående. Tystnadsplikten gäller för forskaren vid etiskt känsliga 

uppgifter. 

  

•Nyttjandekravet – Den information som samlas in genom respondenten ska endast ha 

forskningsändamål. Det är inte tillåtet att använda insamlad information för kommersiellt 

syfte. 

 

Författarna har kontaktat respondenterna via e-post och telefon. Vid första kontakten har 

respondenterna förfrågats om de vill medverka i studien. Medverkan i studien har varit 

frivillig, vilket framhävts för respondenterna. Innan intervjuerna genomfördes har 

respondenter fått frågan om krav på konfidentialitet. Författarna har dessutom informerat 

respondenterna att samtalen spelades in. Respondenterna är medvetna om att deras 

information har publicerats i denna uppsats.  

  

2.9 Validitet & Reliabilitet 

Kvalitén på en studie fastställs i många fall av dess reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten mäter pålitligheten, replikeras studien och samma resultat erhålls anses den vara 

till stor grad reliabel. Validiteten i en studie anger ifall undersökningen verkligen undersökt 

ämnet i fråga (Alvehus, 2013). En koncentrerad sammanfattning av begreppen är att validitet 

mäter det som avses att mäta medan reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt utförda 

(Thurén, 2007).  

 

Begreppet reliabilitet kan upplevas opassande i kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer 

kräver tolkning av respondenten. Interaktionen mellan tolkaren och respondenten är därav 

formgivaren av resultatet. Upprepas intervjun av någon annan bör resultatet med stor 

sannolikhet variera då samspelet skiljer sig beroende på vem som intervjuar (Alvehus, 2013). 
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Författarna anser inte att studien till följd av detta brister i reliabilitet. Ironiskt nog innebär 

detta att begreppet reliabilitet har låg validitet i kvalitativa intervjuer. 

 

2.10 Kritik mot studien 

En mer fördjupad studie inom problemområdet har begränsats av tidsplanen. Författarna har 

prioriterat vissa arbetsprocesser högre än andra som ett resultat av detta. Bristen på tid har 

utgjort en av orsakerna till studiens bortfall. Författarna har kommit till insikt att fysiska 

intervjuer hade ökat förståelsen och möjliggjort en gedignare tolkning av informationen. 

Sedermera har revisionsbolagens uteblivelse påverkat studiens helhetsbild negativt. 

Medverkan från revisionsbolagen samt de två frånvarande skogskoncernerna hade ökat 

studiens relevans. Det empiriska materialet i studien har till stor del utgjorts av 

dokumentstudier från koncernernas årsredovisningar. Tolkningen av de finansiella 

rapporterna har inte bidragit till önskvärd fördjupad förståelse. Kommentarer från 

skogskoncerner vilka inte deltog i intervjuer saknas. Koncernernas frånvaro har därför 

begränsat analysen av de berörda bolagens årsredovisningar. I årsredovisningarna redogörs 

inte attityd och anpassning till IAS 41, författarna har därför endast utgått från 

respondenternas erfarenheter. En större generalisering av attityden gentemot IAS 41 har inte 

varit möjlig.  
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3.Teori 

I detta kapitel framställs en översikt av IAS 41, IFRS 13, och teori om skogsbruk vilka utgör 

det huvudsakliga innehållet. En generell redogörelse för hur diskonteringen teoretiskt kan ske 

beskrivs. Definitioner av kvalitativa egenskaper och grundläggande redovisningsprinciper 

redogörs i slutet av kapitlet.  

 

3.1 IAS 41 

IAS 41 utfärdades i december 2000 av IASC, från och med 1 januari 2013 har den varit 

tillgänglig för tillämpning av berörda bolag (IASplus2, 2015). IAS 41 ämnas ange principer 

för redovisning samt upplysningar rörande jord- och skogsbruksverksamhet (IAS 41, 2013).  

Riktlinjer för när företag ska redovisa en biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukt 

regleras av IAS 41:10 (2013). 

Ett företag ska redovisa en biologisk tillgång eller jord- och skogsbruksprodukt när 

a) Företaget har kontroll över tillgången som följd av inträffade händelser. 

b) Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 

tillgången kommer att komma företaget till del och 

c) Tillgångens verkliga värde eller anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

 

Exempel på biologiska tillgångar är fruktträd, vinstockar, mjölkboskap, får och träd i 

planterad skog. De jord- och skogsbruksprodukter som uppkommer vid skörd kan således 

vara skördad frukt, vindruvor, mjölk, ull och fällda träd (IAS 41:4, 2013). En biologisk 

tillgång ska när den redovisas första gången och per varje rapportperiods slut, värderas till 

verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader (IAS 41:12, 2013). En förutsättning är att 

det verkliga värdet kan beräknas tillförlitligt. Skulle denna förutsättning inte uppfyllas ska den 

biologiska tillgången värderas till anskaffningsvärde med avdrag för alla ackumulerade 

avskrivningar samt nedskrivningar (IAS 41:30, 2013). Tillförlitlighet förutsätts uppnås om en 

biologisk tillgång uppfyller villkoren för att klassificeras som anläggningstillgång vilket 

innehas för försäljning enligt IAS 5 (ibid). IAS 41 nämner även att en värdeförändring av en 

biologisk tillgångs verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader ska inkluderas i 

resultatet för den period den uppkommer (IAS 41:26, 2013). Betalningar avseende 

finansiering av tillgången, beskattning eller återställningar av biologiska tillgångar efter skörd 

ska inte inkluderas i värderingen (IAS 41:22, 2013). 
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3.2 IFRS 13 

IFRS 13 utfärdades i maj 2011 (IAS 41:61, 2013) och tre punkter har fastställts för syftet med 

standarden. Definitionen av verkligt värde, bestämmandet av ram för värdering till verkligt 

värde och upplysningar som krävs utgör syftet (IFRS 13:1, 2013). IFRS 13 hanterar inte 

tidpunkten när verkliga värderingen ska utföras, utan endast hur (IFRS-volymen, 2013). 

Tillämpning ska ske när en annan IFRS kräver eller tillåter värdering eller upplysningar till 

verkligt värde (IFRS 13:5, 2013). Verkligt värde är det pris vilket vid värderingstidpunkten 

skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en 

ordnad transaktion mellan marknadsaktörer (IFRS 13:9, 2013). 

  

Enligt IFRS 13:67 (2013) är det av allmän princip att användningen av relevanta observerbara 

indata maximeras. Icke observerbar indata bör därmed minimeras till största mån. I IFRS-

volymen (2013) bilaga A sida 311, definieras indata som följande:  

”De antaganden som marknadsaktörerna skulle använda vid prissättning av tillgången eller 

skulder, däribland antaganden om risk, exempelvis 

a) den risk som finns i en viss värderingsteknik som används för värdering till verkligt värde 

(exempelvis en värderingsmodell), och 

b) den risk som finns i indata till värderingstekniken. Indata kan vara observerbara eller icke 

observerbara”   

  

IFRS 13 fastställer en hierarki för verkligt värde i form av tre nivåer. Syftet med nivåerna är 

ökad konsistens och jämförbarhet. Indata som används i värderingsteknikerna kategoriseras 

inom nivåerna. Högsta prioritering ges åt nivå ett, därefter följer nivå två och tre (IFRS 13:72, 

2013). Indata inom nivå ett är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar 

eller skulder som företaget har tillgång till vid tidpunkten då värderingen sker (IFRS 13:76, 

2013). Andra indata som är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden och 

som inte ingår i nivå ett, tillhör nivå två (IFRS 13:81, 2013). Slutligen hamnar all indata som 

anses vara icke observerbara för tillgången eller skulden inom nivå tre (IFRS 13:86, 2013). En 

finansiell prognos som baseras på företagets egna uppgifter är exempel på indata inom nivå 

tre (IFRS-volymen, 2013). IFRS 13:87 (2013) nämner att icke observerbar indata används för 

värdering till verkligt värde när ingen eller liten marknadsaktivitet existerar vid 

värderingstidpunkten.    
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3.3 Diskontering 

Ett företags finansiering kan antingen bestå av skulder samt/eller eget kapital. WACC är ett 

värde på den genomsnittliga kostnaden av dessa finansieringskällor. Kortfattat visar det vägda 

genomsnittet hur mycket ränta man betalar för varje finansierad krona (Investopedia, 2015). 

WACC används bland annat vid NPV, vilket innebär att framtida kassaflöden 

nuvärdesberäknas (företagsvärdering, 2015). Följande formel är ett sätt att definiera WACC 

(Brealy, Myers & Allen, 2014).   

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑅𝑑 × (1 − 𝑇𝑐) ×
𝐷

𝑉
+ 𝑅𝑒 ×

𝐸

𝑉
  

Formeln består av ett antal variabler, E anger det egna kapitalet, D behandlar det lånade 

kapitalet och V består av lånat kapital adderat med egna kapitalet. De övriga variablerna är 

Re, Rd och Tc. Den sistnämnda anger skattesatsen och Rd bestämmer låneräntan för det 

lånade kapitalet. Re förkortas som det avkastningskrav som finns på det egna kapitalet 

(Brealy, Myers & Allen, 2014). 

Ekvationen för att nuvärdesberäkna ett värde om exempelvis hundra år till dagens värde enligt 

NPV kan se ut som följande (Buongiorno & Gilles, 2003).  

1

(1 + 𝑟)𝑛
 

Den årliga räntan betecknas r och antal år anges i variabeln n (ibid). 

 

3.4 Skog 

3.4.1 Teori om skogsbruk 

En hektar förkortas ha och motsvarar 100×100 meter. Bolagen anger den ägda arealen i denna 

enhet. Kubikmeter fast under bark avser den verkliga vedvolymen hos ett fällt träd och 

betecknas m3fub. Toppen av trädet, barken, kvistarna och annat spill exkluderas i denna 

beräkning. Skogskubikmeter, m3sk är enhet som används för att beskriva mängden virke. Detta 

inkluderar hela stamvolymen ovan normal stubbhöjd samt topp och bark men inte grenar, 

stubbar och rötter. 1 m³sk motsvarar cirka 0,8 m³fub (Bergvik, 2015). Skogens 

produktionsförmåga betecknas som bonitet och utgör en faktor som påverkar virkesvolymen 

(Bostedt, 2013).   
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Mark och framför allt skog särskiljer sig mot övriga anläggningstillgångar genom att inte 

skrivas av då de uppfyller konsekventa, bestående och signifikanta värdestegringar (Grege-

Staltmane, 2010). Tillväxttakten för den svenska skogen är långsam. I norra Sverige tar det 

uppskattningsvis 120 år från plantering till slutavverkning. Skogsägare innehar problematiken 

med det långa tidsperspektivet i den skogsekonomiska analysen. Avgörandet hur långt fram 

intäkterna kommer tillhanda i samband med slutavverkningen utgör en betydande 

komplikation (Bostedt, 2013). Värdering till verkligt värde av en biologisk tillgång kan 

förändras av prisändringar på marknaden och fysisk påverkan. Skog är exponerad för risker 

sammankopplat till klimathot, sjukdomar och naturkatastrofer (Grege-Staltmane, 2010).  

 

En bidragande faktor till att värderingen av skog är problematisk beror på särskiljandet för 

värdet på marken mot de planterade träden (Barnes, 2004). En möjlig lösning på denna 

komplikation är att marken ska klassificeras som anläggningstillgång och skogen till 

omsättningstillgång (Iesalnieks 2005 se Grege-Staltmane 2010, s.52). Grege-Staltmane (2010) 

anser däremot att en sådan lösning inte vore korrekt ur ett redovisningsperspektiv då skogen 

förväntas innehas längre än ett år. Redovisningsmässigt uppfyller skogen istället kriteriet för 

att klassificeras som anläggningstillgång. Produktionscykeln för växande skog är orsaken till 

varför anskaffningsvärde inte lämpar sig som värderingsmetod enligt Grege-Staltmane 

(2010).  

 

3.4.2 Skogens produktionscykel 

Inom skogsindustrin är planering av framtida skogsavverkningar en av många uppgifter en 

skogsägare ska utföra (Boungiorno & Gilles, 2003). Enligt Bostedt (2013) kan 

produktionscykeln för skogen delas upp i fyra steg; plantering, röjning, gallring och 

slutavverkning. Planteringen är en investering inför den framtida slutavverkningen. Den 

betraktas i en ekonomisk analys som en kostnad. Nordiska skogsägande bolag är kända för att 

inkludera återplanteringskostnader i diskonterade kassaflöden (Grege-Staltmane, 2010). Vad 

gäller röjning utförs det generellt när ungskogen är två till fyra meter hög (Bostedt, 2013). 

Syftet med detta är att skapa mer förmånliga förutsättningar för de livskraftiga träden. 

Omkring 30 procent av ungskogen röjs bort i denna process. Röjningen är i likhet med 

planteringen en kostnadspost i skogsägarens ekonomiska analys. Gallring sker först när 

skogen har växt ytterligare och i en svensk barrskog är tidpunkten omkring 25-50 år efter 

planteringen. I Sverige sker detta vanligtvis mellan två till fyra gånger beroende på den 
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växande skogens bonitet. Gallring sker för att öka värdet av virkesproduktionen. Detta är en 

blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning.  Huvudmålet är att spara de träd som har bäst 

potential att växa i framtiden. Antalet gallringar måste beräknas i skogsägarens ekonomiska 

analys för optimering. I slutet av produktionscykeln utförs slutavverkningen vilken antas 

generera intäkter.  

 

3.4.3 Lagstiftning 

Skogsvårdslagen upprättades 1979 och karaktäriserar skogen som en nationell tillgång samt 

förnybar resurs. Skogen ska skötas så att den biologiska mångfalden behålls och ger god 

avkastning (SvL 1§). Redogörelser av centrala begrepp följer nedan. 

 

Skogsmark är mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem 

meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå 

denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder (SvL 2§ 1p). 

Produktiv skogsmark är mark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera mer 

än 1 m3sk/ha virke under ett år (SvL 2§ 2 p). 

Skogligt impendiment är bland annat skogsmark som inte avser produktiv skogsmark (SvL 2§ 

2 st).  

 

 Enligt SvL 5§ ska ny skog anläggas på produktiv skogsmark 

1. Om markens virkeproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på 

skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt. 

2. Om marken ligger outnyttjad. 

3. Om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. 

 

Vad avser första punkten bedöms marken inte vara tillvaratagen på ett godtagbart sätt när 

beståndets virkesförråd understigit hälften av det normala förrådet. Bedömningen ska baseras 

på bonitet, träslag och ålder (SvF 2§). Ägaren till den produktiva skogsmarken är ansvarig för 

anläggning och vård av ny skog (SvL 8§). Avverkning på produktiv skogsmark ska vara 

ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling (SvL 10§). Uppfylls 

första eller andra punkten i 5§ skogsvårdslagen uppstår det en skyldighet för skogsägaren 

senast tredje året efter att skyldigheten uppstod att utföra åtgärder som sådd, plantering och 

naturlig föryngring på den produktiva skogsmarken (SvF 3§).  
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3.5 Kvalitativa egenskaper 

Föreställningsramen ska bidra med att utveckla, revidera och öka förståelsen för IFRS-

regelverket (Hoogervoorst, Clark & Knubley, 2014). IASC:s styrelse vägleds av 

föreställningsramen vad gäller att utforma framtida internationella redovisningsstandarder 

samt främja utvecklingen för en harmonisering av redovisningen (IFRS-volymen, 2013). 

Primära syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla information om ett företags 

finansiella ställning och resultat samt förändringar i den ekonomiska ställningen. De 

kvalitativa egenskaperna definieras av föreställningsramen som de egenskaper vilka gör 

informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna. Relevans, tillförlitlighet, 

begriplighet och jämförbarhet utgör de fyra viktigaste egenskaperna (ibid).  

 

Relevans 

För att informationen ska vara värdefull är relevans en viktig egenskap för finansiella 

rapporternas användare vid beslutsunderlag. Informationens karaktär är relevant om det 

påverkar användarens beslut. Underlättar informationen bedömningen av inträffade, aktuella 

och framtida händelser anses den vara relevant (IFRS-volymen, 2013). 

  

Tillförlitlighet 

Användbar information måste vara tillförlitlig. Detta uppfylls inte om bolagens information 

innehåller väsentliga felaktigheter och är vinklad. Läsarna av de finansiella rapporterna måste 

förlita sig att informationen korrekt utvisar vad som är gällande eller rimligen kan antas vara 

korrekt (IFRS-volymen, 2013). 

 

Begriplighet 

Informationen som lämnas i finansiella rapporter ska vara lättbegriplig för användarna.    

Språkbruket ska anpassa sig efter antagandet att läsarna förutsätts inneha rimlig kunskap om 

redovisning, affärsverksamhet och ekonomi. Information som är komplicerad får inte 

exkluderas om den är relevant för användarna som beslutsunderlag (IFRS-volymen, 2013). 

 

Jämförbarhet 

Användarna måste få möjligheten att bilda en uppfattning om trender i företagets resultat och 

ställning. Detta blir möjligt genom att jämföra finansiella rapporter som företaget lämnar över 

en längre period. Jämförbarhet kan även uppnås genom jämförelse mellan olika företags 



 25 

finansiella rapporter med avseende på resultat samt förändringar i finansiell ställning (IFRS-

volymen, 2013).  

 

3.6 Rättvisande bild och grundläggande redovisningsprinciper 

En tydlig definition över innebörden av rättvisande bild anges inte i föreställningsramen. 

Rättvisande bild antas däremot uppnås när finansiella rapporter upprättas med tillämpliga 

redovisningsstandarder och beskriver kvalitativa egenskaper. Ett företag uppfattas ofta ge en 

rättvisande bild i de finansiella rapporterna (IFRS-volymen, 2013). Rättvisande bild kommer 

från begreppet ”true and fair view” som har sitt ursprung i brittisk redovisning. Innebörden är 

att rättvisande bild av ställning och resultat i företaget presenteras i redovisningen (Nilsson, 

2010). Enligt Tagesson (2015) ska en helhetsbild avbilda hur det har gått och går för det 

redovisningsskyldiga företaget.  

 

ÅRL anger redovisningsprinciper som ska tas i beaktning vid upprättandet av finansiella 

rapporter (ÅRL 2:4). Tre principer redogörs i denna uppsats. 

 

Försiktighetsprincipen 

Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 

rimlig försiktighet (ÅRL 2:4 3p). Principen är en av redovisningens viktigaste restriktioner 

som kortfattat innebär att ställningen och resultatet i företaget inte överskattas (Nilsson, 

2010). Tagesson (2015) hävdar att innebörden av försiktighetsprincipen är att intäkter och 

tillgångar inte får överskattas samt att kostnader och skulder inte får underskattas.  

 

Matchningsprincipen 

Hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser bli kända först efter räkenskapsårets utgång 

(ÅRL 2:4 3c p). Resursförbrukningen ska sammankopplas med intäkterna den ger upphov till. 

Principen kan förklaras med koppling till orsak och verkan vilket utgör grundlogiken enligt 

Nilsson (2010).  

 

Individuell värdering 

De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter 

består av skall värderas var för sig (ÅRL 2:4 5p). 
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4.Empiri 

Fjärde kapitlet i uppsatsen presenterar det empiriska material som insamlats under studien. 

Inledningsvis skrivs korta företagspresentationer av de skogskoncerner som innehar skog i 

Sverige. Två kvalitativa intervjuer och fyra dokumentstudier presenteras senare i kapitlet.  

 

4.1 Företagspresentationer 

Bergvik Skog  

År 2004 bildades Bergvik Skog och bolaget är ett av Sveriges största skogsägande bolag med 

en årlig avverkningsvolym bestående av 6,2 miljoner m3fub. I årsredovisningen skriver 

bolaget att man äger och förvaltar skog, vatten och mark i Sverige samt Lettland. Koncernen 

har huvudsäte i Falun och ca 90 årsanställda i bolaget. Dessa är fördelade på huvudkontoret, 

svenska plantskolor och Lettland. Verksamheten i Lettland etablerades 2008 när förvärvet av 

de lettiska bolagen Sia Fraxinus samt Sia Ruda ägde rum. Bergviks markinnehav består idag 

av ungefär 2,3 miljoner ha i Sverige samt ca 95 000 ha i Lettland. Koncernen redovisade 2014 

en nettoomsättning på ca 2 miljarder kronor. Bergvik Skog värderar sin skog till ett belopp 

omkring 34 miljarder kronor 2014 (Bergvik, 2015). 

Holmen Skog 

Med en unik historia har Holmen transformerats från ett vapenfaktori i Norrköping år 1609 

till ett av Sveriges större skogsbolag. Koncernens nettoomsättning var 2014 drygt 16 

miljarder kronor. Holmen har huvudsäte i Stockholm och medelantalet anställda i hela 

koncernen uppgår till ca 3 700 personer. Koncernen delas upp i fem affärsområden, där tre av 

dessa hänförs till produkter och resterande till råvaror. Holmen Skog är ett affärsområde inom 

koncernen vilka idag äger 1 269 000 ha skogsmark, varav 1 042 000 ha utgörs av produktiv 

skogsmark. Koncernen redovisade 2014 skogsinnehav till ett värde på ca 16,9 miljarder 

kronor (Holmen, 2015). 

SCA Skog 

Den 27 november 1939 sammanslogs tio fristående skogsföretag och bildade vad idag kallas 

för Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Idag bedrivs verksamheten inom tre affärsområden 

bestående av privata hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustrin. SCA Skog har sitt säte 

i Sundsvall och antal anställda uppgår till ca 460 personer. Omkring 104 miljarder kronor 

redovisades 2014 som koncernens nettoomsättning. Skogsinnehavet på 2,6 miljoner ha gör 
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SCA till Europas största privata skogsägare. Två miljoner ha är avsatt till virkesproduktion 

och det beräknade verkliga värdet uppgick till ca 29,7 miljarder kronor 2014 (SCA, 2015). 

Sveaskog 

Sveaskog är helägt av staten och bidrar med jobb till ca 680 anställda i Sverige. Koncernen 

har 2014 redovisat en nettoomsättning på ca 6,2 miljarder kronor. Sveaskogs verksamhet 

innefattar bland annat förvaltning av skogsmark samt bedrivning av skogsbruk och 

skogsindustri. Bolaget säljer timmer, massaved och biobränsle till massa-, pappers- och 

sågverksindustrin. Sveaskog äger omkring 4 miljoner ha skogsmark, varav ca 75 procent 

utgörs av produktiv skogsmark. Innehavet som beräknas vara 14 procent av Sveriges totala 

skog gör Sveaskog till landets största skogsägare. Bolaget uppskattar det verkliga värdet på 

skogsinnehavet till omkring 30,3 miljarder kronor 2014 (Sveaskog, 2015) 

 

4.2 Intervju med Sveaskog 

Telefonintervju med Anders Jakobsson, ekonomichef Sveaskog den 15 april 2015.  

 

Anders Jakobsson1 tog sin civilekonomexamen vid Linköpings universitet under 1980-talet 

för att sedan studera Executive MBA vid Stockholms universitet. Jakobsson har sedan 

examen arbetat inom allt från penningmäklare till ansvarig över större bolags treasuryenheter 

i den finansiella sektorn. Vattenfall och Assi Domän var hans tidigare arbetsgivare och sedan 

2002 har Jakobsson haft ansvaret för Sveaskogs treasuryenhet. Idag är han även ansvarig för 

all redovisning i företaget och en viss del av management. 

 

4.2.1 IAS 41:s påverkan på skogskoncerners redovisning 

Jakobsson menar att det var inte enbart IAS 41 som skapade huvudbry utan hela IFRS när den 

infördes. Sveaskog skulle däremot kunna undvikit IFRS eftersom det inte är ett noterat bolag. 

Statliga bolag har däremot krav att vara börsanpassade. Befinner sig staten i behov av likvida 

medel ska Sveaskog kunna säljas omgående. Sveaskog valde därför att sätta sig in i IFRS och 

delregeln IAS 41 för att klargöra problematiken. Diskussioner fördes inom branschen med 

Holmen, SCA och Stora Enso. Sistnämnda koncernen var konfunderade över att föra in en 

tillgång som dels skulle generera ett resultat, men även öka tillgångssidan i balansräkningen. 

Jakobsson förklarar att Stora Enso skapade två bolag som en lösning på problemet. De 

bolagen heter idag Bergvik Skog och Tornator. Stora Enso äger idag 49 % av Bergvik Skog. 

                                                     
1 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju den 15 april 2015 
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Den allmänna åsikten i branschen var att IAS 41 var anpassad för vetegrödor och liknande. 

Osäkerhet rådde hur detta kapitel i IFRS skulle hantera skog. Ett möte med IFRS kommittén i 

London genomfördes och på mötet förankrade svenska skogskoncernerna hur man såg på IAS 

41”. Sedan dess har man arbetat med standarden. 

 

4.2.2 Värdering av biologiska tillgångar 

Jakobsson2 nämner att en värdering inte går att basera på marknadspriser för skogen enligt 

nivå 1 IFRS 13. Marknadspriser i form av försäljningar av jordbruksfastigheter är dock ett 

alternativ. Sveaskogs stora innehav kan däremot inte jämföra sig med denna marknad då 

försäljningar av större innehav är sällsynta. En försäljning av ett slott kan anses vara ett stort 

innehav, men Sveaskogs innehav är större till ytan än Danmark. En försäljning i denna storlek 

blir därför mindre betydande i den aspekten. 

 
Istället för att värdera skogen till marknadspris används diskonterade kassaflöden. I princip 

innebär det att en resultaträkning beräknas hundra år framåt. Hundraåriga perioden anses vara 

den svenska skogens produktionscykel. Åldersstrukturen på träden samt kostnaderna och 

priserna ingår i modellen. Förutom det långa perspektivet tas det hänsyn till snittpriserna de 

tio senaste åren och utfallet av de två senaste årens kostnader plus budgetsiffran kommande 

år. Kostnader som inkluderas i modellen är hänförliga till avverkning, plantering, 

återplantering och dylikt. Prissnittet baseras på den massaved och timmerprodukter som 

Sveaskog säljer. Ett snittpris per marknadsområde beräknas fram. Sveaskog har tre 

geografiska marknadsområden, norr, mitt och syd. Priserna varierar beroende på 

marknadsområdet, generellt är virket dyrare i södra Sverige.  

 

För att beräkna diskonterade kassaflöden krävs en diskonteringsränta som består av ett antal 

komponenter. Inflationen som baseras på riksbankens två procentiga mål används. En 

prisanalys på jordbruksfastigheterna är ytterligare en komponent. Tredje komponenten 

baseras på vilken förväntan en fastighetsägare har för avkastningskrav genom köp av 

jordbruksfastighet. En omvänd beräkning utförs för att komma fram till en diskonteringsränta. 

Denna är idag 6,25 procent och har varit så sedan tillämpandet.  

I modellen görs även en konjunkturell bedömning. Hänsyn till om det inträffat någonting som 

ändrar det hundraåriga perspektivet beaktas i modellen. Uppskattningen är givetvis svår att 

                                                     
2 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju den 15 april 2015 
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förutspå. Vidare undersöks vilket avkastningskrav den genomsnittliga investeraren på 

aktiemarknaden förväntar sig i skogsaktier. Sveaskog utför inte dessa antaganden själva utan 

en extern konsult utför dessa tjänster. Det är viktigt att en extern aktör utför dessa 

beräkningar, Sveaskog ska inte hitta på egna siffror. 

 

4.2.3 Reflektioner kring IAS 41 

De första åren efter tillämpandet av IFRS var en uppförsbacke, men idag rullar arbetet på. 

Modellerna som skapats fungerar bra och har blivit en naturlig del i redovisningsprocessen. 

Ett rimligt antagande är att det alltid tar tid när man inför något nytt. IAS 41 har inte bidragit 

med att konstruera modellerna. Detta har möjliggjorts genom branschsamverkan och arbete 

inom organisationen med förankring till styrelsen samt revisorer.  

 

4.2.4 Framtiden 

Snittpriset i värderingsmodellerna baseras på de tio senaste åren. Snittpriserna för massaved 

och timmer föll 2010, däremot har priserna stigit i värderingsmodellen. Förklaringen finns 

bakom att 2004 års siffror har ersatts av de i 2014. Snittpriserna 2014 låg högre än 2004 och 

därför är det en stigande priskurva. Om prisnivån är stabil och allt annat lika, kan priskurvan 

sjunka till 2018-2019. Orsaken bakom detta är det sjunkande priset från 2010. En risk finns 

att värdeförändring av skog kan bli en negativ resultatpost om tre till fyra år. Värdeförändring 

av växande skog har sedan 2005 varit en intäktspost. 

 

Jakobsson3 ser en tendens till att man öppnar upp ytterligare i noterna med information, 

prisserierna förklaras numera utförligare. Holmen har gjort detta i årsredovisningen för 2014. 

Förklaringar till hur modellerna fungerar kan ses som en mognadssignal. Detta visar hur 

viktig modellen är för många av företagens externa redovisning, som påverkar både resultat- 

och balansräkningen. 

 

Sedan 2009 har en ny marknad expanderat, marknaden för biobränsle. Intäkterna från denna 

marknad ingår inte i värderingen hos Sveaskog. Hänsyn tas enbart till timmer och massaved. 

Orsaken är att biobränsle fortfarande utgör en liten del av den totala omsättningen, men det är 

möjligen nästa steg att beakta i framtiden.  

 

                                                     
3 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju den 15 april 2015 
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4.3 Dokumentstudie Sveaskog 

Författarna har observerat tilläggsinformation kring Sveaskogs redovisning och värdering av 

biologiska tillgångar i årsredovisningen från 2014. Sedan 2011 tillämpar Sveaskog aktuell 

normalkostnad. Denna motsvarar det verkliga utfallet för innevarande och föregående år samt 

budget för kommande år. Innan 2011 användes ett tioårssnitt för kostnaderna. Prissnittet har 

däremot baserats på en tioårsperiod sedan 2005. Kostnadssnittet ändrades med förklaringen 

att den gav för låga produktionskostnader. En årlig ökning av priset förväntas vara 1,5 procent 

enligt Sveaskog. Kostnaden bedöms öka 2 procent per år. Pris- och kostnadsökningarna antas 

fortgå hundra år framöver (Sveaskog, 2015). 

  

Sveaskog använder sig av en känslighetsanalys över hur deras biologiska tillgångar påverkas 

av väsentliga värderingsparametrar. Sänks diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter stiger 

värdet på skogen med 3 100 MSEK. I motsats innebär en höjning av diskonteringsräntan med 

samma storlek ett sänkt värde med 2 600 MSEK. Reglering av virkesprisernas årliga 

prisökning påverkar värdet på den växande skogen. En sänkning av den årliga prisökningen 

med 0,5 procentenheter sänker värdet med 6 300 MSEK. En höjning av den årliga 

prisökningen med 0,5 procentenheter höjer däremot värdet med 7 600 MSEK. Även 

avverkningskostnader påverkar värdet på skogsinnehavet. Stiger den årliga kostnadsökningen 

med 0,5 procentenheter resulterar det i ett sänkt värde på 4 500 MSEK. Vid en sänkning med 

samma storlek ökar däremot skogens värde med 3 600 MSEK (Sveaskog, 2015). 

 

Biologiska tillgångar Sveaskog (MSEK)OBJEKT 2014 

Ingående värden 29 375 

Förvärv av växande skog          5 

Försäljning av växande skog     – 67 

Förändringar till följd av avverkning – 1 531 

Förändringar av verkligt värde   2 562 

Utgående värden 30 344 

Tabell 1 Biologiska tillgångar Sveaskog (Egen bearbetning) 

Ovan beskrivs beräkningen för att fastställa det utgående värdet 2014 på Sveaskogs 

biologiska tillgångar. Det utgående värdet för Sveaskogs biologiska tillgångar 2014 är 30 344 

MSEK. Detta belopp redovisas i balansräkningen under materiella anläggningstillgångar. 

Biologiska tillgångar utgör en betydande del av koncernens totala tillgångar, nämligen 81,5 
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procent. Nettovärdet av posterna förändringar till följd av avverkning och förändringar i 

verkligt värde har avrundas till 1 032 MSEK. Detta nettobelopp utgör posten värdeförändring 

skog i Sveaskogs resultaträkning (Sveaskog, 2015).  

 

Resultaträkning Sveaskog (MSEK)OBJEKT 2014 

Nettoomsättning 6 232 

Övriga rörelseintäkter      55 

Rörelsens kostnader -4 937 

Avskrivningar och nedskrivningar     -96 

Operativt rörelseresultat 1 254 

Reavinster fastighetsförsäljning 

Resultatandel i intresseföretag 

Rörelseresultat före förändring av skog 

Värdeförändring skog 

Rörelseresultat 

Finansnetto 

Resultat före skatt 

Skatt 

Årets resultat 

     68 

     64 

1 386 

1 032 

2 418 

  -261 

2 157 

  -466 

1 691 

Tabell 2 Resultaträkning Sveaskog (Egen bearbetning) 
 

4.4 Intervju med Bergvik Skog 

Telefonintervju med Juhani Toivonen, ekonomidirektör Bergvik Skog 16 april 2015. 

 

Juhani Toivonen 4  är utbildad civilekonom och har efter studierna arbetat i de större 

skogsbolagen SCA, Holmen samt Stora och Stora Enso. Toivonen har arbetat för Bergvik 

Skog sedan bolaget bildades år 2004 och ansvarar för ekonomi samt finans. 

  

4.4.1 IAS 41:s påverkan på skogskoncernens redovisning 

IAS 41 har en central roll i bildandet av Bergvik Skog. Toivonen berättar att innan bolaget 

bildades tillhörde Bergviks skogsinnehav Korsnäs och Stora Enso. När IAS 41 blev aktuellt 

uppstod det stora förändringar för dessa bolag. Stora Enso och BillerudKorsnäs (dåvarande 
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Korsnäs) hade intentioner att exkludera sina skogsinnehav från balansräkningarna. Orsaken 

bakom detta är spekulativ, men IFRS påverkade. När IAS 41 infördes innebar det att dessa 

bolags skogstillgångar skulle redovisas till marknadsvärde. För Stora Ensos del innebar detta 

att det sysselsatta kapitalet förväntades stiga rejält. Avkastning på sysselsatt kapital 

förväntades således sjunka kraftigt. Lösningen blev att bibehålla tillgång till inflödena utan att 

redovisa skogsinnehavet i balansräkningen. Bolagen undersökte om det fanns investerare 

vilka hade intresse att förvärva en skogstillgång. Försäkringsbolag och pensionsfonder visade 

intresse och valde att bidra med riskkapital. Toivonen ser detta som en möjlig orsak till att 

Bergvik Skog bildades. Bergvik är ett onoterat bolag men har tillämpat IFRS sedan bildandet. 

Faktumet att tillgången såldes till marknadsvärde var orsak till att IAS 41 upplevdes mindre 

problematisk.  

 

4.4.2 Värdering av biologiska tillgångar 

Den grundläggande metodiken är att man tillämpar diskonterade kassaflöden. En alternativ 

värderingsmetod som diskuterades under intervjun var försäkringsvärde. Toivonen5 anser att 

inget försäkringsbolag i världen är villiga att ta risken för att försäkra Bergvik Skogs arealer. 

Ett annat alternativ är att hitta marknadsvärdering. Värderingen uppnås då genom att 

undersöka historiska fastighetsaffärer eller på annat sätt försöka bedöma marknadsvärdet på 

den växande skogen. Alla nordiska större skogsägare har däremot kommit fram till att detta 

inte fungerar i praktiken. En industriell värdering som bygger på vilka kassaflöden tillgången 

alstrar genom åren används därför. I denna värderingsmodell använder man sig av en skoglig 

rotationscykel på nittio till hundra år inom branschen. Modellen består av tre väsentliga 

komponenter. 

  

Första komponenten är den skogliga, hur stor bedöms avverkningsvolymen uppgå till, hundra 

år framåt. Ett flertal verktyg kan användas för en sådan beräkning. Nästa komponent är mer 

svårbedömd. Komponenten uppskattar vad försäljningspriserna kommer uppgå till, hundra år 

i framtiden. Uppskattningen är problematisk eftersom det är tillräckligt komplicerat att 

bedöma endast månader framöver. Bedömningen innebär ett antal antaganden, kommer 

priserna vara bestående, sjunkande, eller ökande? Dessa ställningstaganden har väsentlig 

betydelse för värdets storlek. Bergvik Skog väljer med jämna mellanrum att diskutera med 

experter inom området. Experterna bedömer efterfrågan och utbudet i Europa för 
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skogsindustriella produkter. Bergvik Skog nyttjar deras bedömningar vid fastställandet av den 

långa pristrenden. Omvärdering av pristrenden utförs inte varje år. Istället utreds var tredje-

fjärde år ifall experternas bedömning förändrats. 

  

Den tredje komponenten är diskonteringsräntan som används till att nuvärdesberäkna 

kassaflödena. Bergvik Skog och många andra svenska bolag använder diskonteringsräntan 

6,25 procent. 5 procent kan dock vara lika korrekt. Diskonteringsräntan fastställs kortfattat 

genom att man först och främst utgår ifrån ett bolag som innehar höga värden i en 

skogsfastighet. En möjlig finansiering av företaget fastställs sedan.  Ett antagande kan vara att 

eget kapital uppgår till 40 procent och att resterande 60 procent är skuld- och 

banklånefinansierat. Därefter väljs en rimlig långsiktig låneränta för kapitalet. När detta 

fastställts bestäms sedan ett rimligt krav från ägarna med hänsyn till risken och likviditeten.  

Avslutningsvis ska detta beaktas hundra år framåt. Vid ändring av diskonteringsräntan ska 

goda skäl finnas. Resultatet är att många svenska bolag fortfarande använder 6,25 procent. 

Detta ansågs som en rimlig genomsnittlig finansiell kostnad för ett större skogsbolag med en 

soliditet på 40 procent. Diskonteringsräntan valdes för tio år sedan och Bergvik Skog har 

använt räntesatsen sedan dess. 

 

4.4.3 Reflektioner kring IAS 41 

Toivonen6 anställdes vid införandet av IAS 41 och upplevde således inga komplikationer med 

standarden. Initialt var tanken att kassaflöden uppstår från en skog, svårbegriplig. Med tiden 

ökade dock förståelsen och har sedan dess inte utgjort några svårigheter. Vidare anser 

Toivonen att modellen alstrar ett gigantiskt värde och mindre förändringar ger stora 

resultatposter. Årsredovisningen bör således vara informativ och delge hur värderingen gjorts. 

Eventuella förändringar måste informeras och ståndpunkt ska anges. Transparens och 

öppenhet är därför viktigt i upprättandet av finansiella rapporter. IAS 41 har erhållit större 

fokus högre upp i organisationshierarkin med tiden. Insikten att små förändringar kan slå 

väldigt hårt i modellerna är en möjlig förklaring till den ökade uppmärksamheten. Toivonen 

hävdar att IAS 41 erhåller mer uppmärksamhet idag än för tio år sedan.  

 

                                                     
6 Juhani Toivonen ekonomidirektör Sveaskog, telefonintervju den 16 april 2015 
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4.5 Dokumentstudie Bergvik Skog 

Författarna ska återge i separation från intervjun, hur Bergvik Skog valt att redovisa 

skogsinnehavet i årsredovisningen från 2014. Bolaget genomför värdering av den växande 

skogen årligen under fjärde kvartalet. Värderingen av den växande skogen baseras enligt nivå 

tre (Bergvik, 2015). 

 

Växande skog Bergvik Skog (MSEK)OBJEKT 2014 

Ingående balans 33 740 

Förvärv / Inköp        90 

Omklassificering        23 

Avyttringar     -118 

Redovisat värde av sålt virke  -1 234 

Förändring av verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader 

Utgående balans 

  1 564 

 

 

34 065 

Tabell 3 Växande skog Bergvik Skog AB (Egen bearbetning) 

Posten utgående balans på 34 065 MSEK ingår i Bergvik Skogs anläggningstillgångar i 

balansräkningen och redovisas som biologiska tillgångar. Av koncernens totala tillgångar 

utgör biologiska tillgångar mer än 91 procent. I posten förändring av verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader ingår prisförändringar hänförliga till timmer och massaved. 

I posten redovisat värde av sålt virke ingår kostnader för avverkning och skogsskötsel. 

Beloppen från ovanstående tabell överförs till resultaträkningen. Där benämns dessa som 

orealiserade värdeförändringar i växande skog och redovisat värde av sålt virke. Nettovärdet 

av posterna orealiserade värdeförändringar i växande skog och redovisat värde av sålt virke 

utgör årets förändring av växande skog. Detta belopp uppgick till 330 MSEK år 2014 

(Bergvik, 2015).  
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Resultaträkning Bergvik Skog (MSEK)OBJEKT 2014 

Nettoomsättning 2 874 

Förändringar av produkter i arbete och färdiga varor        3 

Övriga rörelseintäkter    821 

Orealiserade värdeförändringar i växande skog 1 564 

Råvaror och förnödenheter     -81 

Övriga externa kostnader 

Redovisat värde av sålt virke 

Personalkostnader 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Rörelseresultat 

-1 239 

-1 234 

    -67 

    -48 

1 769 

 
Tabell 4 Resultaträkning Bergvik Skog AB (Egen bearbetning) 
 

4.6 Dokumentstudie Holmen Skog  

I detta avsnitt kommer författarna återge hur Holmen värderar och redovisar skogen enligt 

information från årsredovisningen 2014. 

 

4.6.1 Värdering och redovisning av biologiska tillgångar 

Koncernen särskiljer växande skogen mot marken i värderingsprocessen. Marken redovisas 

till anskaffningskostnad och den växande skogen till verkligt värde. Frånvaron av relevanta 

marknadspriser gör att värderingen baseras på förväntade kassaflöden hundra år framåt. Detta 

bedöms vara skogens avverkningscykel. Värderingen utförs enligt nivå tre. Kassaflödet består 

av skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnader hänförliga till skörd, skogsvård och 

administration. Kostnader för återplantering har beaktats då återplantering efter avverkning är 

en skyldighet enligt lag. Avverkningsvolymer som baseras på Holmens aktuella 

avverkningsplan utgör grunden för beräkningen av kassaflödet samt framtida pris- och 

kostnadsutveckling. Långsiktiga trendpriset baseras på det genomsnittliga priset de tio senaste 

åren. Priset antas öka årligen med 2 procent. Kostnadsprognosen utgår från aktuell 

kostnadsnivå och antas öka med samma storlek som priset. Diskonteringsräntan vid 

beräkningen av förväntade kassaflöden är 5,5 procent (Holmen, 2015).  
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Biologiska tillgångar Holmen AB (MSEK)OBJEKT 2014 

Redovisat värde vid årets ingång 16 517 

Köp av växande skog      690 

Försäljning av växande skog      641 

Förändringar till följd av avverkning     -471 

Förändring av verkligt värde 

Övriga förändringar 

Redovisat värde vid årets utgång  

     753 

       20 

16 867 

Tabell 5 Biologiska tillgångar Holmen AB (Egen bearbetning) 

Nettovärdet av förändring till följd av avverkning och förändring av verkligt värde redovisas i 

resultaträkningen som värdeförändring i biologiska tillgångar. År 2014 uppgick nettovärdet 

till 282 MSEK. Koncernens totala tillgångar är 36 434 MSEK och biologiska tillgångar utgör 

ca 46 procent av detta belopp. Posten redovisat värdet vid årets utgång på 16 867 MSEK 

redovisas som biologiska tillgångar i balansräkningen (Holmen, 2015). 

 

Resultaträkning Holmen AB (MSEK)OBJEKT 2014 

Nettoomsättning 15 994 

Övriga rörelseintäkter   1 021 

Förändring varulager 

Råvaror och förnödenheter 

Personalkostnader 

       83 

 -8 713 

 -2 268 

Övriga externa kostnader 

Avskrivningar enligt plan 

Nedskrivningar 

Värdeförändring i biologiska tillgångar 

Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures 

Rörelseresultat 

-3 393 

-1 265 

   -450 

    282 

      -7 

1 284 

Tabell 6 Resultaträkning Holmen AB (Egen bearbetning) 

 

4.7 Dokumentstudie SCA Skog 

I detta avsnitt kommer författarna nämna hur SCA värderar biologiska tillgångar enligt 

information från årsredovisningen 2014.  
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4.7.1 Värdering och redovisning av biologiska tillgångar 

SCA:s skogstillgångar indelas som rotstående skog och mark. Den rotstående skogen värderas 

till verkligt värde enligt IAS 41 eftersom den uppfyller kriterierna för att vara biologisk 

tillgång. Marken redovisas däremot som anläggningstillgång. Under fjärde kvartalet 2014 

genomfördes den årliga värderingen av rotstående skog. Värderingen baseras på en 

avverkningsplan. Denna uppdaterades 2014 och baseras på skogstaxeringen från 2012 och 

2013. SCA använder diskonteringsräntan 6,25 procent vid diskontering av framtida 

förväntade kassaflöden. Den rotstående skogens produktionscykel bedöms uppgå till hundra 

år. Den verkliga värderingen klassificeras enligt IFRS till nivå 3. Utöver avverkningsplaner 

ingår även naturlig tillväxt, virkespriser, avverkningskostnader, skogsvårdskostnader och 

utgifter för lagstadgad återplantering i beräkningsmodellen. Framtida intäkter och kostnader 

antas öka med 2 procent årligen, hundra år framåt. Hänsyn tas till riksbankens inflationsmål 

samt historiska priser och kostnader tio år bakåt (SCA, 2015). 

 

Rotstående skog SCA (MSEK)OBJEKT 2014 

Värde vid årets början 28 767 

Inköp och skogsbyten      375 

Försäljning       -72 

Övrig förändring av verkligt värde 

Förändring till följd av avverkning 

Värde vid årets slut 

 1 646 

-1 031 

29 685 

Tabell 7 Rotstående skog SCA (Egen bearbetning) 

I koncernen redovisas posterna övrig förändring i verkligt värde och förändring till följd av 

avverkning som ett nettovärde i resultaträkningen. Detta belopp uppgick till 615 MSEK på 

balansdagen 2014. Beloppet redovisades inom KSV i resultaträkningen. Posten värde vid 

årets slut på 29 685 MSEK redovisades som biologiska tillgångar i balansräkningen. 

Biologiska tillgångar utgör 19 procent av koncernens totala tillgångar (SCA, 2015).  
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Känslighetsanalys SCA 

 
Variabel Förändring 

antagande 

Förändring 

värde före 

skatt, Msek 

   

Diskonteringsränta +/- 0,25% +/- 1 770 

Vedpris +/- 0,50% per år 

2015-2024 

+/- 2 264 

Avverkning  +/- 0,50% per år 

2015-2024 

+/- 397 

Volym (avverkning och gallring) +/- 150 000 

m3fub 2015-

2024 

+/-121 

   
Tabell 8 Känslighetanalys SCA (Egen bearbetning) 

 
SCA:s känslighetsanalys påvisar hur olika förändringar av komponenterna ger en bild av vilka 

värden som kan uppstå, av ytterst små justeringar. Analysen som gjorts av SCA visar att en 

justering på 0,25 procentenheter av diskonteringsräntan ger upphov till en värdeförändring på 

1 770 MSEK. Höjd diskonteringsränta resulterar således i minskat värde och vice versa. 

Förändras vedpriset och avverkningskostnader med 0,5 procentenheter under följande tio år 

ger det en värdeförändring på 2 264 respektive 397 MSEK. Tabellen inkluderar även 

värdeförändring som uppstår till följd av förändrad avverkning- och gallringsvolym. Minskar 

dessa volymer med 150 000 m3fub förväntas värdet att sjunka med 456 MSEK (SCA, 2015). 
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5.Analys 

Sammankoppling av det empiriska materialet med den teori som framställts i uppsatsen ger 

författarna verktyg för att analysera problemområdet. Diskussion kring syfte och 

problemformulering kommer enligt uppdelning ske i tre huvudrubriker; värdering av 

biologiska tillgångar, redovisning av biologiska tillgångar och attityd till IAS 41. 

 

5.1 Värdering av biologiska tillgångar 

Jakobsson7 hävdar att IAS 41 inte har bidragit med att konstruera värderingsmodellerna som 

används av skogskoncernerna. Modellernas framställning har möjliggjorts genom 

branschsamverkan. Samtliga svenska skogskoncerner i studien tillämpar verkligt värde i 

värderingen av biologiska tillgångar enligt IAS 41. Diskonterade kassaflöden används enligt 

IFRS 13 och består av tre grundläggande komponenter. Pris- och kostnadsutveckling hundra 

år framåt, historiska priser och kostnader samt diskonteringsränta, utgör komponenterna i 

värderingsmodellen. Sedan 2011 hänvisar IAS 41 till IFRS 13 för riktlinjer vid värdering till 

verkligt värde (IAS 41:61, 2013). Bergvik Skog, Holmen, SCA och Sveaskog använder sig av 

indata inom nivå tre enligt IFRS 13. De icke observerbara indata används i brist av en aktiv 

marknad. Toivonen8 och Jakobsson påpekar att svenska skogsinnehav ämnas för förvaltning. 

Köp och försäljning utgör således inte syftet med skogsinnehavet. Avsaknaden av jämförbara 

marknader utesluter även verklig värdering enligt nivå 2. Skogskoncernernas större innehav 

kan inte jämföras med marknaden för jordbruksfastigheter.  

 

I de finansiella rapporterna anger Sveaskog, SCA och Holmen antaganden om framtida pris-

och kostnadsutveckling. Statliga bolaget Sveaskog antar en årlig nominell prisökning med 1,5 

procent mot Holmen och SCA:s 2 procentiga ökning. Jämförbarheten som nämns i 

föreställningsramen ska underlätta en jämförelse mellan bolags finansiella rapporter, resultat 

och förändring av ställning (IFRS-volymen, 2013). Skillnaden i skogskoncernernas 

antaganden vad gäller den årliga prisökningen minskar däremot jämförbarheten. Sveaskogs 

och SCA:s känslighetsanalyser visar hur mindre justeringar av framtida priser och kostnader 

kraftigt påverkar skogsinnehavets värde. 

 

                                                     
7 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju den 15 april 2015 
8 Juhani Toivonen ekonomidirektör Sveaskog, telefonintervju den 16 april 2015 



 40 

Ökar användarens beslutsunderlag anses informationen vara relevant enligt 

föreställningsramen (IFRS-volymen, 2013). Författarna hävdar att historiska snittpriser och 

snittkostnader är värderingsmodellens högst relevanta huvudkomponent. Dessa värden är 

absoluta och stärker dessutom tillförlitligheten. Information som inte är vinklad och inte 

innehåller väsentliga felaktigheter är i föreställningsramens mening tillförlitlig (ibid). 

Historiska siffror är inga uppskattningar och innehåller följaktligen inga väsentliga 

felaktigheter. Bergvik Skog och Holmen nämner ingen tidsperiod för snittkostnader i 

respektive finansiella rapporter. SCA anger att historiska kostnader baseras på tio år bakåt i 

tiden. År 2011 övergav Sveaskog tioårsperioden mot de senaste två årens utfall och 

budgetsiffran för nästkommande år. Argumentet bestod av att den tidigare tidsperioden gav 

för låga produktionskostnader i modellen. Enligt försiktighetsprincipen ska kostnader inte 

underskattas (Tagesson, 2015). Sveaskogs agerande kan därmed sammankopplas med 

försiktighetsprincipen.  

 

Skogskoncernerna är skyldiga enligt svensk lag att plantera senast tredje året efter 

avverkningstidpunkten (SvF 3§). IAS 41:22 (2013) kräver att återplanteringskostnader 

exkluderas från värderingen av den växande skogen. Samtliga svenska skogskoncerner i 

studien väljer däremot att inkludera dessa kostnader i respektive värderingsmodeller. Detta 

överensstämmer med Grege-Staltmanes (2010) resonemang att nordiska skogsägande bolag är 

kända att inkludera återplanteringskostnader i diskonterade kassaflöden. Uppsatsens författare 

anser att lagstiftningen utgör skälet bakom avvikelsen från IAS 41 som förbjuder att 

återplanteringskostnader inkluderas i värderingen.  

 

Uppsatsens författare ser matchningsprincipen som en betydande komplikation i 

skogskoncernernas redovisning. Principen innebär att kostnader ska sammankopplas med 

intäkterna de skapar (Nilsson, 2010). Hänsyn ska tas till kostnader från tidigare räkenskapsår 

och intäkter som upptäcks efter räkenskapsårets utgång (ÅRL 2:4 3c p). Skogens långa 

produktionscykel gör att matchningsprincipen blir problematisk. Kostnaden för ett planterat 

träd ska matchas med intäkten vilken förväntas komma företaget tillhanda genom avverkning 

decennier fram. Förutom lagstiftning om återplantering kan det finnas ytterligare skäl till 

varför koncernerna väljer att inkludera återplanteringskostnader i värderingsmodellerna. 

Författarna anser att inkluderandet av återplanteringskostnader dessutom underlättar 

matchningsprincipen.  
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Endast Holmen särskiljer sig genom att tillämpa en diskonteringssats på 5,5 procent, 

resterande koncerner tillämpar 6,25 procent. Likt justeringar av snittpriser visar SCA:s och 

Sveaskogs känslighetsanalyser hur mindre justeringar av diskonteringsräntan kraftigt påverkar 

värdet på skogen. Holmens avvikelse är anmärkningsvärd och resulterar i minskad 

jämförbarhet mellan skogskoncernerna. Toivonen9 anser att diskonteringsräntan baseras på en 

långsiktig låneränta för kapitalet och ett rimligt avkastningskrav från ägarna. Långivarens 

krav kan härledas från första delen i ekvationen som består av 𝑅𝑑 × (1 − 𝑇𝑐) ×
𝐷

𝑉
 (Brealy et 

al, 2014). Ägarnas avkastningskrav på eget kapital i relation mot det sysselsatta kapitalet 

nämns i ekvationen som 𝑅𝑒 ×
𝐸

𝑉
 (ibid). Gällande Holmens lägre diskonteringsränta kan den 

förklaras med hänsyn till innebörden av WACC. Lägre räntekrav från kreditgivarna, 

alternativt sänkt avkastningskrav från ägarna begrundat på risken, utgör möjliga förklaringar 

till den avvikande diskonteringssatsen. Diskonteringssatsen förs sedan i variabeln r i NPV-

ekvationen. Produktionscykeln på hundra år utgör varbieln n (Buongiorno & Gilles, 2003). 

1

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

I motsats till Barnes (2004) kritik visar de svenska skogskoncernerna kapacitet att fastställa 

ett relativt verkligt värde och en objektiv värdering. Sveaskog och Bergvik anlitar externa 

konsulter vid värdering av skogsinnehav. Grege-Staltmane (2010) nämner detta som en 

nackdel med IAS 41 med hänsyn till ökade kostnader. Kritiken bör däremot vara mer befogad 

gällande mindre skogsägande bolag med lägre kapital. Olika beståndsdelar som skogsmark 

och växande skog ska värderas var för sig. Barnes (2004) kritik gällande skogsföretagens 

förmåga att särskilja värdet på träden mot fastigheten är inte begrundad. De olika 

beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av skall 

värderas var för sig (ÅRL 2:4 5p).  De svenska skogskoncernerna tillämpar individuell 

värdering enligt denna lag. Toivonen och Jakobsson 10  anser att antaganden om framtida 

försäljningspriser är svårbedömda. Grege-Staltmane (2010) hävdar att lösa antaganden som 

värderingen baseras på utgör en svaghet med IAS 41. I detta avseende överensstämmer teorin 

med praktiken.   

 

                                                     
9 Juhani Toivonen ekonomidirektör Sveaskog, telefonintervju den 16 april 2015 
10 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju den 15 april 2015 
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5.2 Redovisning av biologiska tillgångar 

Samtliga svenska skogskoncerner i studien redovisar biologiska tillgångar under 

anläggningstillgångar i balansräkningen. Detta överensstämmer med Grege-Staltmanes (2010) 

åsikt att växande skog uppfyller kriteriet att klassificeras som anläggningstillgång på grund av 

den långa produktionscykeln. Jakobsson 11  menar att en beräknad resultatpost som inte 

påverkar kassaflödet har konstruerats genom införandet av IAS 41. Sedan 2005 ska 

värdestegringar och värdeminskningar på skogen inkluderas i resultatet till den hänförliga 

perioden (Grege-Staltmane, 2010). Den initiala oron över fluktuationer i de finansiella 

rapporterna enligt Barnes (2004), har inte visat sig vara befogade i svenskt skogsbruk. 

Fluktuationer i resultaträkningen hänförda till förändring av verkligt värde har inte 

förekommit för koncernerna. Sedan 2005 har denna beräknade resultatpost utgjort en intäkt 

för samtliga koncerner enligt Jakobsson. Om avvikelser i form av låga räntelägen inte visar 

sig vara bestående, påverkas inte modellerna. Större fluktuationer uteblir därmed.  

 

Resultatposten förändring av verkligt värde benämns olika i de finansiella rapporterna. 

Sveaskog nämner i resultaträkningen värdeförändring skog medan Bergvik nämner 

orealiserade värdeförändringar i växande skog. Holmen redovisar posten värdeförändring i 

biologiska tillgångar. SCA särskiljer sig genom att inkludera värdestegringen av rotstående 

skog i KSV. Bergvik avviker mot övriga gällande hur årets förändring av växande skog 

presenteras. Till skillnad mot de övriga koncernerna framställs inget nettovärde i Bergviks 

resultaträkning. Nettot av posterna orealiserade värdeförändringar i växande skog och 

redovisat värde av sålt virke utgör årets förändring av verkligt värde. Läsaren av den 

finansiella rapporten bör vara uppmärksam på dessa skillnader. Jämförbarheten påverkas 

negativt av differenserna. En intressant iakttagelse av det empiriska materialet är att 

förändring av verkliga värdet kan utgöra en negativ resultatpost 2018-2019 i Sveaskog. 

Förutsättningen är dock att den rådande prisnivån förblir stabil.  

 

5.3 Attityd till IAS 41 

En jämförelse mellan koncernernas attityd mot IAS 41 som utvecklats är svår att fastställa i 

denna studie. Bergvik Skog i motsats till Sveaskog upplevde ingen övergångsperiod från 

tidigare standarder eftersom bolaget bildades vid införandet. Utan IAS 41 hade Bergvik Skog 

med stor sannolikhet inte existerat som bolag idag. Båda bolagen upplever dock att attityden 

                                                     
11 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju 15 april 2015 
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förändrats genom åren. Standarden erhåller idag mer uppmärksamhet från högre uppsatta 

inom organisationerna. Jakobsson12 nämner att regelverket gav komplikationer de första åren, 

idag upplevs inte samma problem. Attityden till IAS 41 har förändrats i positiv bemärkelse 

bland skogskoncernerna eftersom tidigare normgivning inte visade mer rättvisande bild. 

Föreställningsramen nämner att rättvisande bild uppnås bland annat genom att beskriva 

kvalitativa egenskaper (IFRS-volymen, 2013). Jakobsson menar att sedan IFRS infördes har 

kvalitativa egenskaper erhållit en mer central roll. Hellsten & Thorsson (2006) ansåg att IAS 

41 inte var fullt tillämplig för svenskt skogsbruk. Skogskoncernerna prioriterar dock idag IAS 

41 före tidigare normgivning. För att citera Anders Jakobsson; ”…det är som alltid när man 

inför något nytt, det tar ett antal år att få det att rulla på ett bra sätt”. 

  

                                                     
12 Anders Jakobsson ekonomichef Sveaskog, telefonintervju 15 april 2015 
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6.Slutsats 

Avslutande kapitlet uppfyller syftet i tillfredsställande grad och besvarar 

problemformuleringarna från inledningskapitlet. Förslag till framtida forskning lämnas i 

kapitlet.     

 

6.1 Slutsats med studien 

IAS 41 kräver att värderingen av biologiska tillgångar är tillförlitlig. Författarna konstaterar 

att de svenska skogskoncernernas biologiska tillgångar bör värderas tillförlitligt nog då de 

redovisar enligt IFRS. I jämförelse med tidigare normgivning anser skogskoncernerna att IAS 

41 är att föredra. Det finns dock brister i form av lösa antaganden som ger upphov till 

minskad tillförlitlighet. Ingen annan normgivning uppnår däremot mer tillförlitlighet eller 

relevans i bolagens finansiella information. IAS 41 är dock inte optimal inom alla aspekter. 

Värderingen av biologiska tillgångar enligt IAS 41 är därför inte felfri.  

 

Värdering av växande skog baseras på antaganden som gör processen komplicerad. Korrekta 

värden är näst intill omöjliga att fastställa med dagens tillgängliga värderingstekniker. 

Svenska skogskoncerner värderar biologiska tillgångar enligt diskonterade kassaflöden. Tre 

grundläggande komponenter innefattas i värderingsmodellerna; diskonteringsränta, historiska 

priser och kostnader samt framtida pris-och kostnadsutveckling. Sedan införandet av IAS 41 

har 6,25 procent varit diskonteringssatsen för de fyra skogskoncernerna Bergvik Skog, 

Holmen, SCA och Sveaskog. Holmen har däremot ändrat diskonteringsräntan till 5,5 procent.  

 

Vad gäller historiska priser och kostnader utmärks SCA och Sveaskog som de enda koncerner 

vilka anger tidsperioden för detta i årsredovisningen. Den sistnämnda koncernen tillämpar 

historisk kostnadsnivå genom de två senaste årens utfall och budgeterade kostnader 

nästkommande år. SCA tillämpar historiska kostnader genom ett snitt av de tio senaste åren. 

Samtliga fyra koncerner nuvärdesberäknar pris-och kostnadsutvecklingen hundra år framåt.  

 

Studien har observerat skillnader i hur koncernerna redovisar resultatposten förändring av 

verkligt värde. SCA inkluderar värdeförändring av växande skog i KSV till skillnad mot 

resterande. Bergvik Skog avviker genom att inte redovisa ett nettovärde. Resultatposterna 

orealiserade värdeförändringar av skog och redovisat värde av sålt virke presenteras separat.  
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Föreställningen att skogsägande bolag innehar en kritisk attityd till IAS 41 har begrundats på 

tidigare empiriska studier. Efter denna studie överensstämmer inte den historiska synen med 

dagens verklighet. En förklaring till skillnaden är den långa tidsperiod som fortlöpt. 

Skogskoncernerna upplever inte standarden lika problematisk idag som vid tidpunkten då 

förändringen blev ett faktum. Denna slutsats kan dock inte generaliseras inom skogsindustrin 

med hänsyn till bortfallen i studien. Ett tydligt samtycke bland respondenterna är dock att 

fokus på IAS 41 stigit i organisationernas hierarki. IAS 41 för ett decennium sedan var en 

främmande standard för svenska skogskoncerner och innebar drastiska förändringar för hur 

dessa redovisade samt värderade skogsinnehavet. Att IAS 41 inte var ämnat för svenskt 

skogsbruk utgjorde den generella åsikten vid tidpunkten.  

 

Skogskoncernerna redovisar enligt samma normgivning. I studien noteras dock att på grund 

av skillnader i värderingsmodellerna gör att en skog med ett värde på 30 miljarder kronor i 

Bergvik Skog, inte motsvarar 30 miljarder kronor i Sveaskog. Författarna vill med denna 

notering framhäva den bristande jämförbarheten. Avslutningsvis vill författarna återkoppla till 

Lindvalls (2015) kritik att centrala faktorer som ökande virkesförråd, klimathot och industriell 

kräftgång inte inkluderas i dagens skogsvärden. Exkluderingen av dessa centrala faktorer 

framhäver en tydlig slutsats. Värdering av skogsinnehav är en diskutabel sanning.  

 

6.2 Förslag framtida forskning 

Biologiska tillgångar är av specifik karaktär eftersom denna tillgång ska värderas till verkligt 

värde. Denna studie har som tidigare nämnts upplevt bortfallsproblematik och därför är ett 

förslag för framtida forskning att lägga fokus på revisorers syn på IAS 41. Vidare kan 

framtida forskning jämföra den svenska skogsindustrins tillämpning av IAS 41 mot 

närliggande länder som Tyskland och Finland. En jämförelse med bolag som hanterar IAS 41 

utan hänsyn till skogsbruk skulle även vara intressant att belysa. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide i studien 

Författarna mailade dessa frågor till respondenterna två till tre dagar före telefonintervjuerna 

genomfördes för att förbereda respondenterna i högsta möjliga mån. Dessa halvstrukturerade 

intervjuer gav möjlighet till fördjupning för författarna. Relevanta följdfrågor ställdes till 

respondenterna under intervjuerna. Ett antal frågor från intervjuguiden har exkluderats i det 

empiriska material som redogjorts i uppsatsen.     

 

Bakgrund för intervjupersonen 

Vad har du för utbildning och arbetslivserfarenhet? 

Hur länge har du arbetat hos bolaget och vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Bakgrund 

Hur har IAS 41 påverkat redovisningsarbetet för skogskoncerner?  

Vad består era biologiska tillgångar av? 

Tillvägagångssätt  

Hur värderas era biologiska tillgångar? 

Hur klassificeras mogna och omogna biologiska tillgångar i verksamheten? 

Vilken/vilka värderingsmetoder används vid fastställandet av verkligt värde? 

Kvalitativa egenskaper 

Vad prioriterar ni främst i redovisningen, relevans eller tillförlitlighet? 

Vilket av anskaffningsvärde och verkligt värde uppnår högst relevans? 

Vilket av anskaffningsvärde och verkligt värde uppnår högst tillförlitlighet? 

Vilka svagheter respektive styrker förknippar ni med verkligt värde? 

Vilka svagheter respektive styrkor förknippar ni med anskaffningsvärde? 

Reflektioner 

Vad är dina personliga synpunkter angående IAS 41? 

Den tidigare forskning som författarna tagit del av nämner kritik mot att IAS 41 inte är fullt 

tillämplig för svenskt skogsbruk, vad är din uppfattning? 

Är dagens upplaga av IAS 41 mer tillämplig för svenskt skogsbruk än tidigare? 

Har den förändrats i praktiken sedan tillämpandet och i sådana fall, hur? 
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Bilaga 2 Kontaktmail med respondenterna 

 
Hej! 

 
Jag och en studiekamrat på Linköpings universitet ska under våren skriva en kandidat-uppsats 

i företagsekonomi med inriktning redovisning. Vi har bestämt oss som utgångspunkt att 

granska IAS 41 och har intresse att utföra kvalifikativa intervjuer med personer som är i 

daglig kontakt med denna standard. Vi skulle vara tacksamma om det finns möjlighet från er 

sida att hjälpa oss med era synpunkter angående standarden IAS 41. Har ni möjlighet till en 

sådan intervju är det fördelaktigt att denna sker i april eller i början av maj eftersom vår 

uppsats ska lämnas in i slutet av maj. 

 
Med vänlig hälsning/ Viktor Andersson & Donat Paqarizi, ekonomistudenter på Linköpings 

universitet 


