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Titel: Ett korrekt värderat varulager - Har facklitteratur inom juridik och redovisning 
något bäst-före-datum? 
Författare: Edina Veispahic och Minna Puro  
 
Varulager är en omsättningstillgång, där några grundläggande begrepp inom värde-
ringen av omsättningstillgångar är anskaffningsvärde, verkligt värde och lägsta värdets 
princip. Ett anskaffningsvärde utgörs av utgifter företaget har haft för att anskaffa 
varulagret. Verkligt värde innebär att värderingen av tillgången ska avspegla priset vid 
en tänkt marknadstransaktion vid värderingstidpunkten. När ett varulager skall värderas, 
värderas det till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde, vilket utgör lägsta 
värdets princip (LVP). Enligt både forskning och fakta framstår varulagervärdering vara 
svårhanterbart, då flera faktorer behöver tas hänsyn till. Ännu svårare blir det med varor 
som är utsatta för inkurans, vilket innebär att varor blivit omoderna eller föråldrade. Vi 
har genom en fallstudie på ett bokförlag, som bland annat tillhandahåller läromedel och 
facklitteratur, undersökt denna problematik kring varulagervärdering. Därmed är 
bokförlaget beroende av varulagret, som är intäktsbringande och vilket leder till att 
värdering blir och är ett viktigt inslag. För bokförlagets facklitteratur inom juridik och 
redovisning kan problemet uppstå när exempelvis lagändringar inträffar, där även 
säsongsvariation kan påverka varulagervärderingen hos bokförlaget. Hur ska förlaget då 
gå tillväga? 
 
Syftet med uppsatsen har varit att i praktiken undersöka varulagervärderingsprocessen 
av facklitteratur inom juridik och redovisning. En kvalitativ undersökning genomfördes 
i form av intervjuer. Tidigare forskning har undersökts, men resulterade inte i några 
vetenskapliga artiklar inom området. Vi fann därmed artiklar om liknade tillgångar eller 
varor med kort ekonomisk livslängd och som behandlas på liknade sätt i värderingen, 
exempelvis IT-relaterade produkter, som är inkuranskänsliga, precis som facklitteratur 
inom juridik och redovisning.  Insamlingen har även skett i form av lagar, litteratur och 
information från internet. Sammantaget medförde insamlingen av teori och olika regel-
verk att vi har erhållit kunskap kring varulagervärdering.  
 
Uppsatsen har strukturerats enligt fyra perspektiv relaterade till bokförlagets varulager-
värdering, som vi har kunnat urskilja som betydelsefulla i processen att värdera 
facklitteratur inom juridik och redovisning. Dessa fyra perspektiv konstaterade vi ingår i 
värderingen av varulagret. Den ekonomiska värderingen är inte särskilt problematisk, 
eftersom värderingen stöds av flera system (till exempel lagersystem) som hjälper till. 
Dock upplevs efterfrågeprognoser som problematiska. Det som vi dessutom kommit 
fram till är att även inkurans och makulering försvårar varulagervärderingen, det vill 
säga nedskrivningsbehov samt kasseringen av litteratur.    

 
 



 
 

ABSTRACT 
Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, 
University West, Financial Accounting, spring 2014. 
 
Title: A fair valued stock-in-trade - Have nonfiction within law and accounting a best-
before-date? 
Authors: Edina Veispahic and Minna Puro  
 
Inventory is a current asset, where some basic concepts in the valuation of inventories is 
historical cost, fair value and the lowest value principle. The historical cost consists of 
expenses the company has incurred in acquiring the inventories. Fair value means that 
the valuation of the asset should reflect the price at a hypothetical market transaction at 
the measurement date. When an inventory is about to be valued, it’s being valued to the 
lowest of historical cost or fair value, which makes up the lowest value principle (LVP). 
According to both research and facts, inventory valuation appears to be difficult to 
manage, due to having to include several factors. It becomes even more difficult with 
goods that are subjects to obsolescence, meaning that goods become outdated or 
obsolete. We have conducted a case study at a publishing house, that provides 
educational materials and professional literature, studied its complex of problems 
relating to inventory valuation. Consequently, the publishing house is dependent of the 
inventories that are revenue generating, and causing the valuation to become and being 
an important feature. For the publishing house's nonfiction literature in law and 
accounting, the problem may arise when, for example, legislative changes occur, where 
also seasonality can affect the inventory valuation at book publisher. How should the 
publishing house deal with this? 

The aim of the study has been to practically analyze an inventory evaluation process of 
nonfiction literature in law and accounting. A qualitative study was conducted in the 
form of interviews. Previous research was investigated, but did not result in any 
scientific papers in the field. We found related articles on similar assets or goods with 
short economic life and that are treated similarly in the valuation, such as IT-related 
products, which are sensitive to obsolescence, like nonfiction literature in law and 
accounting. We have also studied laws, literature and information from the internet. 
Together this collection of theory and different regulations resulted in gaining 
knowledge of inventory valuation. 

The thesis’ structure is based on four perspectives related to the publishing house 
inventory valuation that we have been able to discern as important in the process of 
evaluating nonfiction literature in law and accounting. These four perspectives, we 
observed are included in the valuation of inventories. The economic valuation is not 
particularly problematic, as the valuation is supported by several systems that help. 
However, the demand forecasts are perceived as problematic. We also concluded that 
even obsolescence and cancellation complicates inventory valuation, in other words 
devaluation and discarding of literature. 
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1 INLEDNING 
 
 
I detta första kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och problemdiskussion, vilket leder 
till en forskningsfråga. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens syfte och disposition. 
Avsikten är att läsaren ska få en god första inblick i uppsatsens innehåll.      
 

1.1 BAKGRUND 
Tillgångar utgörs av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, där varulager till-
hör det senare begreppet. Omsättningstillgångar kan i sin tur delas in i råvaror, 
produkter i arbete och lager av färdiga varor. Att varulagret utgör en betydande tillgång 
hävdar Marton, Lumsden, Pettersson och Lundqvist (2013), gäller både för tillverkande 
företag och handelsföretag. Därmed kan varulagret värderas på olika sätt, vilket har gett 
möjligheten att påverka ett företags resultat. Johansson, Johansson, Marton och Pautsch 
(2010) beskriver att utifrån ett företags perspektiv görs en värdering av de tillgångar 
som finns. Det är alltså den beräknade framtida nyttan av tillgången som är grunden för 
värderingen. Genom ett inflöde av pengar eller genom att undgå utbetalningar kan 
tillgången förväntas ge ett positivt kassaflöde inför kommande år, där bland annat 
varulager är en del av den löpande verksamheten som ligger till grund för värderingen. 
Varulager är en tillgång som utgör en stor och viktig, men samtidigt problematisk post i 
balansräkningen. Värdering av varulager är dessutom något som många verksamheter 
tycker kan vara krångligt och problematiskt men att det värderas ungefär på samma sätt 
i alla företag, hävdar Johansson m.fl. (2010). Varulagrets utgående värde beräknas 
normalt genom en fysisk inventering, men det kan även ske genom företagets 
lagerredovisning. Då måste dock redovisningssystemet vara tillförlitligt och korrekt 
skriver Johansson m.fl. (2010, s. 186-187). Några grundläggande begrepp inom värde-
ringen av omsättningstillgångar är anskaffningsvärde, verkligt värde och lägsta värdets 
princip. Den grundläggande principen vid varulagervärdering enligt IAS 2 
(International Accounting Standards) är att värdera varulagret till ett anskaffningsvärde. 
Detta värde utgörs av utgifter företaget har haft för att anskaffa varulagret. Verkligt 
värde innebär att värderingen av tillgången ska avspegla priset vid en tänkt 
marknadstransaktion vid värderingstidpunkten.   
 
I redovisning tillämpas god redovisningssed och rättvisande bild, som enligt Grönlund, 
Tagesson och Öhman (2013, s. 27) innebär att följa lagar, rekommendationer och praxis 
för att få en korrekt och rättvisande helhetsbild. För att tillförsäkra att varulagret inte är 
för högt värderat används lägsta värdets princip (LVP), detta enligt Årsredovisningsla-
gen (ÅRL) 4 kap. 9§ (SFS 1995:1554). Johansson m.fl. (2010) förklarar att när ett 
varulager ska värderas, värderas det till det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt 
värde, det vill säga lägsta värdets princip (LVP). Skatteregler har inflytande vad gäller 
redovisning av varulagret, där företag tillåts att göra ett schablonmässigt inkuransavdrag 
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(på grund av omoderna och skadade varor) på tre procent av anskaffningsvärdet, det vill 
säga varulagret tas upp till 97 procent.  
 
Då inga relevanta vetenskapliga artiklar behandlar varulager relaterat till facklitteratur 
inom utbildningssektorn drar denna studie en parallell till bland annat teknik och dess 
snabba och föränderliga utveckling, vilket gör produkter inom detta område inkurans-
känsliga. Bradley och Dawson (1998) har forskat om inkuransrisk av IT-system. Den 
största risken för inkurans löper till exempel mediabranschen, just på grund av snabb 
föränderlig teknik. Skivor är ett exempel på inkuranskänsliga produkter inom media-
branschen. Bradley och Dawson (1998) drar i sin tur en parallell till mjukvara, där ut-
vecklaren ständigt måste vara uppdaterad och följa utvecklingen. Forskarna förklarar att 
effektiv inkurans uppstår när datorn inte längre stöds, eftersom vissa komponenter inte 
längre produceras eller har blivit omoderna genom ny teknik. 
 
Studiens fallföretag är ett bokförlag, som valt att vara anonyma, och tillhandahåller allt 
från olika sorters läromedel till facklitteratur och riktar sig till hela utbildningsmark-
naden och till professionella yrkesutövare. Därmed är bokförlaget beroende av varulag-
ret som är intäktsbringande vid försäljning, vilket leder till att varulagervärderingen blir 
och är ett viktigt inslag. Dessutom säljer bokförlaget inte litteratur i en fysisk butik, där 
varulagret utgör en ännu viktigare del av deras verksamhet. Den ekonomiska värde-
ringen av bokförlagets befintliga lager är inte särskilt problematisk. Däremot är 
prognostiseringen svårbedömd mot bakgrund av böckernas livscykel.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Westermark (1996, s.15) påpekar att det i praktiken visat sig vara svårt att enas om en 
värderingsprincip som på ett rättvisande sätt tar hänsyn till både resultat- och balansräk-
ning - detta då varulagervärderingen på grund av balanspostens storlek har en betydande 
inverkan på det redovisade resultatet. Dessutom skriver Marton m.fl. (2013) att 
varulager är en tillgång som normalt omsätts förhållandevis snabbt. Vid redovisning av 
varulagret finns det tre svårigheter. Den första svårigheten Marton m.fl. (2013) 
beskriver innebär att bestämma ett anskaffningsvärde. Detta kan vara enkelt när 
anskaffningsvärdet utgörs av ett inköpspris, men svårare när det utgörs av egen-
tillverkade varor. Den andra problematiken är en nedskrivning av varulagret, vilket ska 
göras om värdet sjunker och därmed måste nettoförsäljningsvärdet uppskattas för de 
varor som finns kvar i lagret. När en nedskrivning görs påverkar detta resultaträkningen 
i form av en kostnad. Den tredje svårigheten innebär för företagen att även uppskatta 
vilka varor som lämnat företaget, förklarar Hansson, Arvidsson och Lindquist (2006). 
Detta låter enkelt, men i praktiken måste antaganden göras dels om vilka varor som 
finns i lager och därmed till försäljning, då lagret kan utgöras av stora mängder varor, 
samt vilka värden dessa varor har.  
 
Som tidigare nämnts kan omsättningstillgångar bland annat värderas till anskaffnings-
värde eller verkligt värde. Dock kan det vara problematiskt att beräkna anskaffnings-
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värde i praktiken. Då anskaffningsvärdet utgörs av priset för inköpta varor blir värde-
ringen i normala fall oproblematisk. Utgörs lagret däremot av produkter i arbete och 
egentillverkade varor blir det problematiskt när till exempel värdet på produkterna skall 
bestämmas, menar Marton m.fl. (2013). Orsaken till detta är att företagen då inte har ett 
känt och fast pris att utgå efter, utan värdet på produkterna bygger exempelvis på 
antaganden. Verkligt värde innebär att värderingen av tillgången ska avspegla priset vid 
en tänkt marknadstransaktion vid värderingstidpunkten. Om priset ska avspegla en tänkt 
marknadstransaktion måste det naturligtvis finnas en marknad och en efterfrågan för en 
tillgång. Om så inte är fallet utgår företag från egna bedömningar vid värdering av 
verkligt värde, vilket medför att tillförlitligheten brister, förklarar Kaur (2013). Trots 
detta anser hon att det är bättre att utgå från det verkliga värdet på grund av att det ger 
en mer rättvis bild av marknadssituationen och därmed inte i första hand bygger på 
historisk data, vilket är fallet med anskaffningsvärdet.  
 
Verkligt värde bygger på nuvarande och framtida förändringar och kan därmed kopplas 
till nackdelen volatilitet, som har att göra med att verkligt värde anpassas efter 
marknaden och därmed förändras ofta. Marton m.fl. (2013) skriver att den kritik som 
fördes mot värdering till verkligt värde har grundat sig på att det är svårt att tillämpa 
redovisning av verkligt värde i praktiken, vilket medför att de redovisade värdena inte 
blir tillförlitliga. Andra forskare som diskuterar problematiken kring valet av 
värderingsmetod och vilken metod som ger den ”rätta” bilden av företaget är Jaijairam 
(2013) och Oncioio, Oncioio, och Nensciu (2012). De hävdar att skillnaden mellan an-
skaffningsvärde och verkligt värde, är att anskaffningsvärde är mer lättbegripligt, efter-
som det bygger på ett fast pris som alltid är känt. Detta gäller särskilt i situationer då ett 
värde utgörs av ett pris som företaget betalat, till skillnad från verkligt värde, menar 
Meuiner (refererad i Jaijairam, 2013). 
 
Vilken metod ger egentligen den mest ”rättvisa” bilden vid värdering av tillgångar, 
rättare sagt varulagervärdering? Enligt både forskning och fakta som presenteras i denna 
studie framstår varulagervärdering vara komplext, då företag måste ta hänsyn till flera 
faktorer. Ännu svårare blir det med varor som är utsatta för inkurans. Kring denna 
problematik har bland annat Singh och Sandborn (2006) forskat. Deras studie handlar 
om inkurans för tekniska produkter, särskilt elektroniska komponenter, som började bli 
ett problem redan på 1980-talet, enligt Hamilton och Chin (refererad i Singh och 
Sandborn, 2006). Singh och Sandborn (2006) påtalar att exempelvis mobiltelefoner 
utsätts för en kort produktlivscykel på grund av den snabba tekniska utvecklingen. 
Singh och Sandborn (2006) framhäver vikten att följa teknikens utveckling och anpassa 
sig efter efterfrågan. 
 
För bokförlaget och dess facklitteratur inom juridik och redovisning, uppstår ett 
problem när exempelvis en ny lag kommer ut och de ”gamla” böckerna blir föråldrade 
direkt. Hur ska förlaget då gå tillväga? Skall de rea ut böcker? När det gäller skönlitte-
ratur är det enklare, då dessa reas ut på de årliga bokreorna. Dessutom hävdar Grönlund 
m.fl.  (2013, s. 139) att böcker som ska användas i utbildningssyfte inte går att sälja till 
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ett lägre pris på grund av kurslitteraturen har utgått. Sammantaget kan sägas att 
marknaden påverkar facklitteraturens bäst-före-datum. Både lagändringar och säsongs-
variation kan därmed påverka varulagervärderingen hos bokförlaget. 
 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Ovanstående problemdiskussion leder fram till följande forskningsfråga: 
 

• Hur värderar bokförlag sitt varulager av facklitteratur inom juridik och redovis-
ning och vilka problem medför värderingen? 

 
För att lättare besvara ovanstående forskningsfråga utgår studien även ifrån denna del-
fråga: 
 

• Hur kan bokförlag prognostisera efterfrågan och framtida kassaflöden som 
underlag till värdering? 

 

1.4 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att få information om och ge en ökad inblick i hur ett bokförlag 
värderar sitt varulager av facklitteratur inom juridik och redovisning. Studien vill dess-
utom ge kunskap om hur värderingen utförs i praktiken. 
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1.5 DISPOSITION 

 

  

Inledning

• I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till valt forsknings-
område. Detta följs av en problemdiskussion, som resulterar i en 
forskningsfråga. Dessutom beskrivs syftet.

Metod

• I studiens andra kapitel redogörs det vetenskapliga synsättet studien utgår 
från samt den valda undersökningsansatsen. Därefter presenteras studiens 
tillvägagångssätt.

Regelverk

• Detta kapitel presenterar olika regler och lagar som behandlar varulager-
värdering samt fakta kring valt forskningsämne. Kapitlet skall även 
introducera läsaren in i begrepp som behandlas i den teoretiska referens-
ramen.

Teoretisk 
referensram

• Detta avsnitt behandlar forskning kring valt ämne. Läsaren skall därmed 
få en inblick i vad varulagervärdering är samt dess problematik. 

Empiri

• I detta kapitel presenteras all insamlad data i form av intervjuer. Dessa 
skall sedan ligga till grund för kommande avsnitt i studien.

Tolkning 
och analys

• Tolkningen och analysen kopplar samman regelverk och den teoretiska 
referensramen med empirin. Detta skall följaktligen leda till att urskilja 
mönster samt likheter och skillnader, som i sin tur skall utmynna i en 
diskussion.

Slutsats

• Det avslutande kapitlet presenterar svaret på forskningsfrågan samt hur 
syftet uppfyllts. Kapitlet avslutas med egna reflektioner och ett förslag till 
vidare forskning. 
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2 METOD 
 

 
Under denna rubrik beskrivs det vetenskapliga synsättet, följt av uppsatsens tillväga-
gångssätt och en analys av denna, som enligt Jarl Backman (2008) ska vara en 
detaljerad redovisning. Syftet är att en annan utomstående part skall kunna upprepa 
undersökningen under samma förhållanden. Slutligen redogörs en källkritik samt en 
diskussion om studiens tillförlitlighet och överförbarhet.  
 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
Enligt Thurén (2007) finns det två vetenskapliga huvudinriktningar; positivism och 
hermeneutik. I detta examensarbete tillämpas hermeneutik, som bygger på en utpräglad 
humanistisk inriktning. Hermeneutiken är läran om tolkning och handlar om att studera, 
analysera och förstå objekt, menar Bryman och Bell (2005). Vi har studerat 
redovisningens praktik vid varulagervärdering. Det synsätt som därmed tillämpas är 
hermeneutik eftersom uppsatsen gick ut på att studera och förstå lagar, regler och 
redovisningspraxis. Då en värderingspraktik på ett bokförlag studerades gjordes detta 
genom intervjuer och tolkningar av värderingsprocessen.  
 

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 
Vid datainsamling finns det enligt Backman (2008, s. 54-59) två angreppssätt att beakta; 
kvalitativ och kvantitativ inriktning. Kvalitativa studier förutsätter verbala formule-
ringar, både skrivna och talade. Eftersom vi har studerat varulagervärderingens praktik 
på ett bokförlag valdes en kvalitativ inriktning.  Detta har i vår studie utgjorts av inter-
vjuer, där vi som intervjuare har fungerat som instrument. Då vår studie är kvalitativ, 
går den ut på att analysera och tolka en värderingsprocess, där intresset riktas mera mot 
individerna som är inblandade i värderingsprocessen, snarare än att utföra bredare 
undersökningar som är utgångspunkten i kvantitativa metoder, menar Backman (2008) 
samt Bryman och Bell (2005).   
 

2.3 FALLSTUDIE 
Utifrån vår inriktning och undersökningsansats valde vi att använda oss av en fallstudie 
som forskningsmetod för att genomföra uppsatsen. Merriam (1994) påpekar, för att 
skaffa sig djupare insikter om en viss situation och hur dessa tolkas använder forskare 
fallstudiemetoden. Då vårt fokus ligger på att beskriva en värderingsprocess och inte på 
resultat samt att vi vill upptäcka och inte bevisa, ansåg vi att fallstudie som metod skulle 
passa vår uppsats. Merriam (1994) förklarar att fallstudier kan vara lämpade för 
problematiska situationer, vilket i denna studie innebär att undersöka problematiken 
kring varulagervärdering. Efter att ett problem identifieras ställs breda och öppna frågor 
som rör process och förståelse. Beträffande process har vi under intervjuerna ställt 
frågor som till exempel hur varulagervärderingen utförs. När det gäller förståelse har 
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exempelvis frågor av karaktären vad, varför och hur ställts. Dessa frågor syftade till att 
belysa andra delar av varulagervärderingsprocessen och därmed öka förståelsen av till 
exempel efterfrågeprognostisering. 

2.3.1 VAL AV FALLFÖRETAG 
Då studien syftar till att fokusera på tillgångar och värdering av varulager ansåg vi att en 
bransch där produkterna snabbt kunde bli omoderna kunde vara intressant. Vi ville in-
rikta oss på ett företag snarare än att studera flera företag, just för att få en djupare för-
ståelse i hur företaget upplever värderingen av varulagret samt hur själva värderings-
processen går till. Vid valet av företag till vår fallstudie sökte vi företag som låg 
geografiskt nära och som vi kunde ha möjlighet att besöka. Det företaget vi fick kontakt 
med låg dock inte geografiskt nära, men de var väldigt tillmötesgående och visade stort 
intresse för vår studie samt kunde hjälpa oss med personer till intervjuer, vilket gjorde 
att vi valde att gå vidare med just det företaget.  

2.3.2 ANONYMITET 
Då vårt fallföretag har valt att vara anonyma kommer vi inte göra någon närmare 
presentation av företaget i vår uppsats. Orsaken till detta är att företagsspecifik informa-
tion inte skall utläsas av andra samt för att skydda informanterna.  Vi har valt att 
benämna företaget som bokförlaget i uppsatsen. Vi kommer även efter förfrågan, låta 
företaget läsa vår uppsats, för att kunna förhindra felaktigheter innan uppsatsen 
publiceras.  
 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata har utgjorts av käl-
lor i form av intervjuer. Fördelen med primärdata är enligt oss att det är en originalkälla 
som inte har blivit omarbetad med ny teori tillförd. Bearbetas informationen i flera steg 
kan avstånd från den ursprungliga källan tas, då information kan uteslutas. Möjliga 
nackdelar är att insamling av primärdata tar mycket tid i anspråk samtidigt som bokför-
laget är beläget långt bort. Sekundära källor i studien har varit kurslitteratur, men även 
andra böcker från Högskolan Västs bibliotek. Böckerna från biblioteket behandlar 
metodlära samt faktaböcker inom ekonomi och redovisning. 
 
Lagar samt webbsidor har använts för att komplettera redan befintlig text från både 
primär- och sekundärkällor. Fördelarna med sekundärkällor är enligt Bryman och Bell 
(2005) att mycket tid och pengar sparas på redan färdigt material. Dessutom kan 
kvalitén på sekundärkällorna vara god, vilket kan resultera i att källornas referenslistor 
leder oss vidare till ännu en ny källa inom det valda området. I denna studie förutsätts 
god kvalitet på lagar, då dessa är i originalform utan påverkan och möjlighet till redige-
ring från externa parter. Den goda kvalitén på webbsidor underbyggs genom att vi 
undersökt utgivaren och innehållets aktualitet, se även 2.7 Källkritik.  
 

7 
 



 
 

2.5 INTERVJUER OCH URVAL  
För att finna personer till en intervju skriver Merriam (1994) att en viss nyckelperson 
kan kontaktas, som sedan i sin tur kan hänvisa forskaren vidare till mer lämpliga 
personer. Detta tillvägagångssätt använde även vi i vår uppsats, där en av cheferna 
hänvisade oss vidare till en förläggare som sedan hjälpte oss med att kontakta ytterligare 
personer för intervju. Tre personer; en förläggare, en chef och en ekonom/controller, 
kunde avvara tid och låta oss utföra intervjuer. Fortsättningsvis kommer vi att enbart 
benämna den tredje intervjupersonen controller.  
 
Då vi inte har haft möjlighet att besöka bokförlaget har vi utfört intervjuerna via telefon, 
där Bryman och Bell (2005) beskriver både för- och nackdelar med just den metoden. 
Fördelar med att intervjua via telefon är att effekter som till exempel kön, ålder och 
intervjuarens närvaro i mindre grad påverkar intervjupersonens svar. Dessutom förklarar 
Bryman och Bell (2005) att telefonintervjuer är lättare att hantera än personliga inter-
vjuer. Då inget företagsbesök kunde genomföras, resulterade detta i att enbart telefon-
intervjuer utfördes. Nackdelar med en telefonintervju är att den intervjuade inte kan se 
intervjupersonen och därmed inte kan tolka hans/hennes kroppsspråk. Det som 
ytterligare försvårar en telefonintervju är att inte alltid veta om personen avslutat sin 
mening och tanke. Intervjuerna i denna studie varade i cirka 40 minuter per person. 
Intervjupersonerna fick i förväg veta hur lång tid en intervju troligtvis skulle ta i 
anspråk. Detta för att de skulle kunna planera att vara frånvarande från arbetet i cirka en 
timma och därmed kunna svara i lugn och ro. I förväg utarbetade vi en semistrukturerad 
intervjuguide. Dalén (2007) samt Bryman och Bell (2005) förklarar detta som att be-
stämda ämnen väljs ut i förväg, men att intervjupersonerna har friheten att utforma 
svaren på sitt eget sätt och där följdfrågor kan ställas. Intervjuguiden skickades till 
intervjupersonerna cirka en vecka innan intervjuerna ägde rum. Under 
telefonintervjuerna intervjuade en av oss intervjupersonen i fråga och ställde följdfrågor 
som dök upp under tiden. Den av oss som inte intervjuade lyssnade och skrev 
anteckningar samt kom med följdfrågor när det behövdes. Vi strävade efter att utföra 
intervjuerna inom den angivna tidsramen, då dessa genomfördes under arbetstid. Frågor 
som ställdes grundade sig bland annat på hur bokförlaget anpassade sig efter marknaden 
och efterfrågan på facklitteratur inom juridik och redovisning, vad som styrde 
värderingen, hur värderingsprocessen utfördes samt aktuella värderingsmetoder och 
underlag. Se Bilaga 1, 2 och 3. 
 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades intervjusvaren genom att vi 
lyssnade och skrev ner vad som sades. Orsaken till att intervjuerna transkriberades var 
för att vi skulle kunna få en överblick över svaren, kunna jämföra dessa samt att kunna 
använda citat i senare delen av uppsatsen för att förstärka studiens trovärdighet. 
 

2.6 ANALYSMETOD OCH TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
När data som är kvalitativ analyseras kan enligt Bryman och Bell (2005) två strategier 
användas; analytisk induktion eller grundad teori. I enlighet med den analytiska induk-
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tionen studerade vi företagets handlingar, tankar och svårigheter kring varulager och 
varulagervärdering, varpå den teoretiska referensramen bidrog till en tolkning och en 
analys av det empiriska resultatet. Den induktiva analysmetoden innebar därmed att in-
hämta information och kunskap om bokförlaget för att få svar på vår forskningsfråga. 
Intervjuerna transkriberades, strukturerades och sorterades för att urskilja mönster, men 
även likheter och skillnader. Enligt Tjora (2012) skall det kvalitativa materialet 
kategoriseras i grupper som skall bestå av tre till sex teman, för att kunna besvara 
forskningsfrågan. Tjora (2012) hävdar att huvudregeln är att kategorierna skall kunna 
kopplas till teman i analysen. Vi har kategoriserat det empiriska materialet till fyra 
teman, där vi slutligen i analysen anknöt regelverken och den teoretiska referensramen 
med det empiriska resultatet.  

 
2.7 KÄLLKRITIK 
Källkritik ska avgöra och värdera en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Källkritiken 
går enligt Thurén (2005, s. 9 - 13) ut på att ta ställning till fyra kriterier: 
 

• Äkthet – Källan som kritiseras skall vara det den utger sig vara 
• Tidssamband – Undersöka källans ursprung; ju äldre en källa är, desto större risk 

löper den för att vara mindre trovärdig 
• Oberoende – Undersöka om källan är ett original; den ska till exempel inte vara 

ett referat (en återberättad text) 
• Tendensfrihet – Om egna åsikter förekommer i en källa skall dessa inte påverka 

källans trovärdighet och avbildning 
 
För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet granskades våra primära och sekun-
dära källor kritiskt för att avgöra om de var korrekta och relevanta. Som nämnts utgjor-
des den primära källan av intervjuer med en förläggare, en controller samt en chef. Alla 
intervjupersoner har mellan 14-25 års erfarenhet inom branschen. Vi anser därmed att 
de har bred kunskap och praktisk erfarenhet inom studiens undersökningsområde. Det 
går alltid att diskutera deras ärlighet och svarens överensstämmighet med verkligheten, 
men på grund av att intervjupersonerna samt hela bokförlaget (delvis) agerar utifrån 
lagar och andra föreskrifter vid värdering av varulagret anses svaren som trovärdiga. 
Det kan även diskuteras huruvida enbart tre personer kan representera bokförlaget och 
ge svar på studiens forskningsfråga. Vi skickade en förfrågan till ytterligare personer 
inom bokförlaget, men fick svaret att de intervjupersoner vi skulle intervjua kunde svara 
på våra frågor och andra personer skulle därmed inte tillföra någon ny information. 
Efter att intervjupersonerna blev intervjuade granskades deras svar och vi kom fram till 
att de svarat noga på våra frågor. Några frågor riktades till alla intervjupersoner för att 
kunna urskilja mönster och upptäcka likheter och skillnader. Att svaren stämde överens 
med varandra styrker studiens pålitlighet. 
 
Som även påpekats består de sekundära källorna av kursböcker och litteratur från 
högskolans bibliotek. Tillförlitligheten grundas här på att vi har kunnat utläsa samma 
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information i olika böcker. Att vi dessutom läst flera böcker av två olika författare, där 
författarna än i dag ingår i kurslitteraturen, medför att vi anser dessa vara pålitliga.  
 
Då vi använt källor på internet har vi tagit ställning till hur sanningsenliga dessa är samt 
avgjort trovärdigheten. Detta har gjorts genom att söka efter ledtrådar som till exempel 
sidans tillkomstdatum, författarens uppgifter och nätplatsens adress – med andra ord ut-
föra en kvalitetskontroll för att avgöra pålitligheten, menar Harris (refererad i Leth och 
Thurén, 2000). Regelverk som ÅRL är ett normgivande organ som kan tillämpas 
likvärdigt av alla, det vill säga reglerna är tillgängliga för alla oavsett om en person är 
yrkesprofessionell eller student. Att detta regelverk är erkänt och inte ska innehålla fel-
aktigheter är orsaken till att vi anser det som trovärdigt att använda i studien.   
 
Till exempel har vi i studien använt oss av webbsidan FAR-Online, som är en lag- och 
regelbaserad webbsida. Den uppdaterade webbsidan styrker god kvalitet. Kvalitén kan 
också vara till nackdel, då vi behövde ta ställning till om informationen är riktig och 
tillförlitlig. Jämför vi sökmotorn Wikipedia kan alla besökare redigera innehållet, 
medan Statistiska centralbyrån (SCB) är en mer pålitlig källa, där risken för snedvrid-
ning är betydligt mindre. En annan möjlig nackdel kan vara att vi som författare blir 
ansvariga för eventuell felaktig information som vi presenterar, trots att vi inte haft 
kontroll över källan. Denna nackdel skulle kunna vara om vi återger en lag felaktigt, 
vilket skulle kunna påverka kopplingen till bokförlagets varulagervärderingsprocess och 
därmed utmynna i felaktiga tolkningar. 

  
2.8 TILLFÖRLITLIGHET  
Tillförlitlighet och överförbarhet är två trovärdighetskriterier. Denscombe (2004, s. 125) 
förklarar att tillförlitlighet innebär att resultatet är stabilt (samma resultat från gång till 
gång) samt att resultatet inte är utsatt för en förvrängning (till exempel att en forskares 
åsikter inte ska påverka resultatet och leda resultatet i en viss riktning). I enlighet med 
våra primära och sekundära källor har vi tagit ställning till om de verkar sanningsenliga 
eller inte samt att vi beaktat de fyra kriterierna för källkritik, se avsnitt  
2.7 Källkritik. Beträffande avsnittet om källkritik skriver vi om källkritik på internet. 
Robert Harris är en genomgående referens i Leths och Thuréns (2000) skrift ”Källkritik 
för internet”. Han finns dock inte i referenslistan och det går heller inte att finna någon 
annan information om Harris. Vi anses dock att källan är tillförlitlig då en av författarna 
är Torsten Thurén, som är en känd skribent inom metodlära. Dessutom anser vi att in-
formationen Leth och Thurén (2000) presenterar av Harris är värdefull att inkludera i 
denna studie.    
 
Då vi enbart intervjuat tre personer, omfattar detta dock inte en helhetssyn från bokför-
laget, då vi saknar intervjuer från exempelvis ekonomidirektören och medarbetare på 
varulagret som till exempel utför inventeringen. Detta kan resultera i att tillförligheten 
kan brista. Att bokförlaget beslutat att vara anonyma i vår studie tycker vi inte påverkar 
studiens tillförlitlighet, utan kan istället ha medfört att bokförlaget lämnat ut fler 
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företagsspecifika uppgifter än om de inte hade varit anonyma. För läsaren blir det dock 
svårt att avgöra korrektheten i de företagsspecifika uppgifterna, eftersom att 
pålitligheten kan brista när läsaren inte kan kontrollerna uppgifterna.   
 
Vidare kan det diskuteras huruvida valet av ett annat fallföretag skulle leda till samma 
resultat. Vi tror att vi hade fått mycket lika resultat, då alla bokförlag enligt oss har svårt 
att förutspå framtidens efterfrågan och dess förändringar. Med andra ord menar vi att 
det allmänt för bokförlag är svårt att alltid anpassa storleken och utbudet på sitt 
varulager efter efterfrågan. Dessutom är facklitteratur inom juridik och redovisning av 
den arten att innehållet kontinuerligt måste förändras, vilket ibland kan vara minst en 
gång om året. Att bokförlag följaktligen har problem med till exempel 
andrahandsmarknaden påstår vi att även en studie av ett annat fallföretag skulle visa. 
För studenter kan mindre förändringar i kursböcker innebära att den äldre upplagan 
fortfarande är aktuell i sin helhet och leder därmed till förlust för bokförlagen. 
Tillförlitligheten stärker vi ytterligare genom att studiens resultat från just detta 
bokförlag skulle kunna appliceras på andra undersökta bokförlag på grund av ovissheten 
om framtida försäljning, vilket vi påstår alla bokförlag i någon aspekt har problem med. 
Prognoser kan vara svåra att utföra, varpå uppskattningar och bedömningar får avgöra. 
 

2.9 ÖVERFÖRBARHET 
Merriam (1994) förklarar att generaliserbarhet handlar om huruvida det kan 
generaliseras från enbart ett fall och överföra detta till andra företag. Alla organisationer 
är olika och handskar troligtvis varulagervärdering på olika sätt. Att till exempel utföra 
en ekonomisk värdering av varulagret kan ett specifikt bokförlag ha svårighet med, 
medan ett annat bokförlag kan ha redovisningssystem som löser denna svårighet – det 
vill säga olika bokförlag lägger olika stor vikt vid olika organisatoriska aspekter. Vi 
anser att det resultat vi har kommit fram till, när vi studerat en 
varulagervärderingspraktik, skulle utmynna i ungefär samma resultat även om någon 
annan använde samma metod. Då det finns flera bokförlag som tillhandahåller 
facklitteratur inom juridik och redovisning, står dessa bokförlag troligtvis inför samma 
problematik – hur kan framtida försäljning prognostiseras för att kunna utföra en 
värdering korrekt?  Överförbarheten skulle kunna öka om en studie gjorts med flera 
bokförlag involverade. Både erfarenhet, kunskap och tradition kan dock variera hos 
olika bokförlag och skulle därmed medföra att tolkningen skulle blir svårare att utföra. 
Då tidigare forskning kring varulagervärdering av facklitteratur saknas bidrar detta till 
att det blir svårt att generalisera studiens resultat vid anknytning till tidigare 
forskningsresultat.    
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3 REGELVERK  
 
 
Detta kapitel presenterar olika regler och lagar som behandlar varulagervärdering 
samt fakta kring valt forskningsämne.  
 

3.1 VARULAGER ÄR EN TILLGÅNG  
Tillgångar hittas i balansräkningen och definieras enligt Grönlund m.fl. (2013, s. 22) 
som ”… en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av 
inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som 
innefattar framtida ekonomiska fördelar”. Marton m.fl. (2013) förklarar att ett företag 
kan ha ett bestämmande inflytande genom exempelvis ett juridisk ägande av tillgångar. 
Ett bestämmande inflytande kan även uppnås via ett avtal. En tillgång skall enligt defi-
nitionen vara en följd av inträffade händelser; med andra ord skall tillgångar vara base-
rade på något som har hänt och inte på något som kommer att ske i framtiden. Ett ex-
empel är en inträffad och genomförd försäljning. Marton m.fl. (2013) förklarar vidare 
att tillgångars ekonomiska fördelar i framtiden yttrar sig genom att tillgångar måste 
kunna generera kassaflöden i framtiden. För ett varulager sker detta vid en försäljning. 
Dessutom kan tillgångar i form av maskiner eller inventarier användas för att tillverka 
något, som i sin tur säljs och därmed genererar ekonomiska fördelar. Marton m.fl. 
(2013) påpekar att ovanstående definition enbart innebär en förväntan om framtida 
ekonomiska fördelar, vilket därmed inte innebär en säkerhet om framtida kassaflöden.  
 
Tillgångar är uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Grönlund 
m.fl. (2013, s. 137) preciserar omsättningstillgångar som ”… tillgångar som är avsedda 
att användas eller innehas under kortare perioder, till exempel kundfordringar, likvida 
medel och varor i lager”.  Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer 
och rådgivare, FAR, definierar varulager som innehav av egentillverkade och köpta 
varor, som sedan skall säljas (FAR Online, 2013).  
 
Grönlund m.fl. (2013) framhäver att varulagret måste inventeras varje år innan det kan 
värderas. En inventering innebär att räkna alla artiklar i lagret. När inventeringen är 
genomförd kan värderingen påbörjas. Som nämndes i Inledningen beskriver Johansson 
m.fl. (2010) några grundläggande begrepp inom värderingen av omsättningstillgångar 
(och därmed varulager): anskaffningsvärde, verkligt värde och lägsta värdets princip.  
 

3.2 ANSKAFFNINGSVÄRDE 
Marton m.fl. (2013) hävdar att anskaffningsvärdet är det verkliga värdet som ett företag 
ger i utbyte mot en tillgång eller det verkliga värdet ett företag får i utbyte mot en skuld. 
Både anskaffningsvärde och verkligt värde är identiska vid anskaffningstidpunkten, 
varpå de vanligtvis skiljer sig från varandra efter anskaffningstidpunkten.  
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Johansson m.fl. (2010) tillägger att anskaffningsvärde gällande ett varulager är priset ett 
företag anskaffade tillgången för inklusive frakt och tull om detta har betalats. Vid 
värdering baserad på anskaffningsvärde får företagen i enlighet med skattereglerna göra 
ett schablonmässigt inkuransavdrag på tre procent av anskaffningsvärdet, vilket enligt 
god redovisningssed kan redovisas som ett basvärde av en tillgång. Varulagret tas 
därmed upp till 97 procent av dess värde. Inkurans innebär en värdeminskning av varor 
i lagret som exempelvis blivit skadade eller omoderna.   
 

3.3 VERKLIGT VÄRDE 
Enligt Johansson m.fl. (2010) kan verkligt värde delas upp i både nettoförsäljningsvärde 
och återanskaffningsvärde, där nettoförsäljningsvärde innebär att försäljningspriset 
minskas med försäljningskostnaderna samt exempelvis eventuella rabatter. Återan-
skaffningsvärde är den kostnad som en tidigare tillgång, (exempelvis en vara) skulle 
kräva för att återanskaffas den dagen balansräkningen upprättas.  
 
 
3.4 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 
Bokförlaget följer IFRS i sin redovisning och därför gör vi en redogörelse kring detta 
regelverk. Marton m.fl. (2013) förklarar att revisorsorganisationer 1973 bildade 
International Accounting Standards Committee (IASC) för att harmonisera redovis-
ningen, minska skillnaderna och utveckla globala redovisningsstandarder (exempelvis 
vad gäller värdering av tillgångar). 2001 ombildades IASC till International Accounting 
Standards Board (IASB). Standarder som IASB ger ut benämns IFRS och IAS. IFRS 
och IAS består enligt Lönnqvist (2012) av tolkningar och tillämpningsanvisningar i 
form av rekommendationer och standarder för hur redovisningen skall ske. Vidare 
påstår Marton m.fl. (2013) att betydelsen av aktiemarknaden och de noterade företagen 
ökat i betydelse, varpå EU från och med 2005 infört obligatorisk IFRS i koncern-
redovisningen för alla börsbolag. Enligt Lönnqvist (2012) betyder detta att de 
internationella rekommendationerna gäller före de olika ländernas egen lagstiftning.  
 
Marton m.fl. (2013) återger att IAS 2 är en grundläggande standard inom varulager-
värdering, där principen för värdering går ut på att värdera varulagret till ett 
anskaffningsvärde det vill säga att de artiklar som finns kvar i lagret är de senast 
anskaffade. Denna metod kallas först-in-först-ut (FIFU). En annan metod företag kan 
använda sig av är vägda genomsnittspriser, som innebär att hänsyn tas till artiklar som 
har köpts in vid olika tillfällen, där ett snittvärde på de artiklar som finns kvar i lager vid 
periodens slut beräknas. Slutligen finns även principen sist-in-först-ut (SIFU), som är 
förbjuden enligt svensk lag och inte tillåten enligt IAS 2. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Detta kapitel behandlar vetenskapliga studier och teori om varulagervärdering i 
relation till studiens forskningsfråga. Syftet med detta avsnitt är att presentera resultat 
från tidigare forskning. Avslutningsvis redogörs en analysmodell som fördjupar 
forskningsfrågan och strukturerar analysen.   
 

4.1 INSAMLING AV LITTERATUR 
För att få en större inblick i det valda forskningsområdet har insamling av tidigare 
forskning bestått av vetenskapliga artiklar. 

4.1.1 LITTERATURSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
De vetenskapliga artiklarna söktes fram i databaser som ABI Inform, Emerald, FAR 
Online och Primo. Dessa har vi fått tillgång till via Högskolan Väst biblioteks webbsida. 
Vi har även använt databasen Google Scholar. Vid artikelsökningen användes sökord 
som “inventory valuation”, ”assets“, “fair value”, “historical cost”, “obsolescence”, 
“inventory costing methods”, “stock-in-trade”, “software” och “technology”. Sök-
ningarna inleddes med att markera ”peer reviewed” för att garantera att sökningen 
enbart skulle resultera i vetenskapligt granskade artiklar och därmed försäkra oss om 
tillförlitligheten i uppsatsen. I många fall ledde sökningen till ett stort antal sökresultat 
vilket innebar att vi var tvungna att avgränsa vår sökning. Detta gjorde vi först och 
främst genom att filtrera årtal. När även detta resulterade i för stort antal sökträffar 
skrev vi till ytterligare sökord för att begränsa sökningen.  

4.1.2 PROBLEM VID LITTERATURSÖKNINGEN  
När vi började söka vetenskapliga artiklar stötte vi på ett första problem; att översätta 
svenska sökord till engelska. Efter en ordinarie översättning med ordbok fann vi inte 
relevanta artiklar. För att lösa detta problem granskade vi tidigare examensarbeten med 
en förhoppning om att finna alternativa översättningar. Där upptäckte vi att våra sökord 
översattes på olika sätt i de olika examensarbeten vi tog del av. Detta resulterade i att vi 
gjorde en lista över tänkbara översättningar. Med denna lista gjorde vi en ny sökning av 
vetenskapliga artiklar som resulterade i mer relevanta sökresultat. De sökord vi kom 
fram till presenteras i ovanstående avsnitt.  
  
Många av de framsökta artiklarna var inte av betydelse på grund av att de behandlade 
lagar och principer från andra länder. Som exempel SIFU (eng. LIFO), där många 
artiklar just handlar om denna princip, som dock inte är förenlig med svensk lag och 
därmed uteslöts många artiklar. Under inledningsfasen av sökningen av artiklarna fick 
vi fram många resultat som enbart behandlade tillgångar i sin helhet. Vår avgränsning 
till endast varulager medförde viss problematik vid artikelsökningen. För att lösa detta 
problem sökte vi examensarbeten om varulagervärdering och sökte efter relevanta 
artiklar i de olika arbetenas källförteckning.  Då vi har begränsat oss till en viss kategori 
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av varulager har det varit svårt att hitta artiklar som behandlar just facklitteratur. Vi var 
därmed tvungna att söka artiklar om exempelvis liknande tillgångar eller varor med kort 
ekonomisk livslängd och som behandlas på liknande sätt i värderingen. Den nya sök-
ningen resulterade i artiklar om IT-relaterade produkter, som är inkuranskänsliga, precis 
som facklitteratur inom juridik och redovisning. 

4.1.3 MOTIVERING AV VALD TEORI OCH DESS OMFATTNING  
Teorin som presenteras i denna uppsats behandlar tillgångar med fokus på varulager. 
Målet har varit att belysa hur föråldrad facklitteratur värderas. Den avgränsningen 
medförde inga resultat vid sökningen av vetenskaplig litteratur, varpå relevanta 
vetenskapliga artiklar inom ett närliggande område har sökts. I enlighet med tillgångar 
anser vi att det är väsentligt att förstå begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde 
och hur dessa är kopplade till värdering. Ännu ett besläktat begrepp med varulager och 
tillgångar är inkurans, som också är viktigt att framhäva i detta sammanhang. Dessa 
begrepp belyses och förklaras ur ett vetenskapligt perspektiv på grund av problematiken 
att värdera tillgångar, som i sin tur medför att bland annat varulager blir svårvärderat. 
Den valda teorin syftar till att besvara forskningsfrågan och delfrågan samt ge oss 
utökad kunskap om varulagervärdering. 

4.1.4 KÄLLKRITIK 
Vi har sökt artiklar som har blivit vetenskapligt granskade, för att styrka deras till-
förlitlighet. Då lagar, regler och annan vägledning är föränderlig inom redovisnings-
området har vi särskilt beaktat publiceringsåret och landet artikeln tar utgångspunkt i, då 
internationella skillnader förekommer. De funna vetenskapliga artiklarna om infor-
mationsteknik (IT) och inkurans är äldre artiklar. Anledningen till att vi valde att beakta 
dessa i studien grundas på att vi ville belysa att problematiken med värdering och 
inkurans har funnits sedan en lång tid tillbaka. Detta har vi kompletterat med artiklar 
från senare årtal, för att styrka att problematiken kvarstått. De nya funna artiklarna anser 
vi är tillförlitliga, då de bekräftar det vi utläst i de äldre artiklarna.  I arbetet använder vi 
sekundärkällan Mancuso och Werner (2013) när vi refererar till Casagrande och Hoss 
samt Werner och Riberio. Då deras artiklar är på spanska, medförde detta till att vi inte 
inkluderade dem i referenslistan. 
 

4.2 VÄRDERING  
Som nämnts värderas omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde, som utgör LVP. Varulager ett exempel på en tillgång, som i sin tur är en 
omsättningstillgång. Kaur (2013), Jaijairam (2013) och Oncioio m.fl. (2012) har alla 
forskat om värderingsmetoder, som beskrivs nedan. Beträffande anskaffningsvärde kan 
inkurans bli aktuellt för varor som blivit omoderna eller skadade, till exempel fack-
litteratur som blivit omodern på grund av att en ny upplaga kommit ut. Ett annat exem-
pel är mjukvara. Beträffande inkurans har bland annat Gupta (1998) samt Bradley och 
Dawson (1998) diskuterat detta, vilket presenteras i följande avsnitt.  
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4.2.1 VERKLIGT VÄRDE OCH ANSKAFFNINGSVÄRDE 
Kaur (2013) diskuterar frågan om redovisning till verkligt värde, där även definitionen 
är avgörande i detta sammanhang. Kaur (2013, s. 1) förklarar vad verkligt värde är 
genom en definition; Verkligt värde är det pris som skulle kunna erhållas för att sälja 
en tillgång eller betala för att överlåta en skuld i en ordnad transaktion mellan mark-
nadsaktörer vid värderingstidpunkten. Jaijairam (2013) ansluter sig till Kaur (2013) och 
hävdar att verkligt värde är det pris som parter är villiga att förhandla om när det gäller 
tillgångar eller skulder, det vill säga det rådande priset på marknaden. 
Anskaffningsvärdet utgår från ett ursprungspris i en given transaktion. 
 
Kaur (2013) beskriver att historiska kostnader (anskaffningsvärde) inte är relevanta ur 
ett investeringsperspektiv, utan det är de nutida och framtida kostnaderna som hjälper 
till att ta ett beslut gällande en investering. När Jaijairam (2013) förklarar skillnaden 
mellan anskaffningsvärde och verkligt värde, skriver han att anskaffningsvärde är mer 
lättbegripligt. Orsaken till detta är att anskaffningsvärdet bygger på ett fast pris som 
alltid är känt, särskilt i situationer då ett värde utgörs av ett pris som företaget betalat, 
menar Meunier (refererad i Jaijairam, 2013). Generellt gäller att när ett företag redovisar 
enligt verkligt värde kommer värdena att förändras med tiden, jämfört med om 
anskaffningsvärdet används vid värdering. Endast verkligt värde representerar de 
nuvarande ekonomiska förhållandena, påpekar Jaijairam (2013). Kaur (2013) menar att 
verkligt värde kan ses som ett marknadsvärde, vilket utgår ifrån antaganden. Ett 
exempel kan vara när företagen värderar varulagret, som värderas till ett värde som 
företagen räknar med att erhålla vid en eventuell försäljning. 
  
Verkligt värde bygger på nuvarande och framtida förändringar och kan därmed kopplas 
till nackdelen volatilitet, som har att göra med det verkliga värdets kortvariga giltighet 
(förändras ofta). Kaur (2013) anger att både verkligt värde och anskaffningsvärde 
påverkar årsredovisningen, där effekten av redovisning till verklig värde i balans- och 
resultaträkningen är extrem på grund av den så kallade volatiliteten. Även Jaijairam 
(2013) förklarar att volatilitet står för det verkliga värdets kortvariga natur, då det 
anpassas efter marknaden och därmed inte är stabilt. Trots detta hävdar Kaur (2013) och 
Jaijairam (2013) att verkligt värde är överlägset anskaffningsvärdet, då det verkliga 
värdet återspeglar en nuvarande situation på marknaden, medan anskaffningsvärde är 
baserat på ett förflutet värde, vilket även Oncioio m.fl. (2012) hävdar.  
 
Många företag är emot redovisning till verkligt värde på grund av dess direkta påverkan 
av marknadssituationen – är konjunkturen låg, faller tillgångspriserna, vilket påverkar 
företaget mer negativt än om värderingen var gjord till anskaffningsvärdet. Vid 
värdering till verkligt värde är det väldigt svårt att redovisa och fastställa ett exakt värde 
förklarar Jaijairam (2013). Det kan även innebära att verkligt värde utgörs av 
bedömningar, om företaget inte har marknadsdata till hands. Detta diskuterar även Kaur 
(2013), som betonar att när en marknad inte är aktiv (ingen efterfrågan), finns det 
därmed inte marknadsdata att utgå från. Detta resulterar följaktligen i egna 
bedömningar.  

16 
 



 
 
 
Slutsatsen Kaur (2013) drar är att fokus från ett historiskt perspektiv (anskaffnings-
värde) övergår allt mer till ett aktuellt perspektiv, det vill säga redovisning till verkligt 
värde, bland annat på grund av de redovisade värdenas tillförlitlighet. Sammanfatt-
ningsvis hävdar Jaijairam (2013) att båda metoderna har sina för- och nackdelar. 
Redovisning till verkligt värde har vissa brister som volatilitet och komplexitet, vilket 
även Landsman (2007) hävdar. Verkligt värde är dock överlägset anskaffningsvärdet på 
grund av att verkligt värde tar hänsyn till det aktuella värdet på tillgångar, vilket inte 
anskaffningsvärdet gör, bekräftar Oncioio m.fl. (2012).   

4.2.2 INKURANS 
Gupta (1998)  påtalar att inkurans handlar om tid och användning. Rättare sagt menar 
han att användningen av en viss produkt minskar med tiden, vilket leder till ett 
inkuransavdrag för företagen. Inkurans handlar därmed också om att produkter blir äldre 
med tiden och då utsätts för inkurans. Gupta (1998) studerade relationen mellan 
litteratur och inkurans genom att undersöka utgivningsåret i relation till antalet 
publikationer. Gupta (1998) har inte kunnat urskilja något samband mellan litteratur och 
inkurans. Det bör påpekas att litteraturen bestod av böcker om genetik, där innehållet 
inte är föränderligt, vilket är orsaken till att det inte finns något samband mellan 
litteratur och inkurans.  
 
Lord (2007) diskuterar också problematiken kring inkurans och ställer sig frågan när ett 
köp ska senareläggas om inkurans är möjlig för produkten som avser att köpas. Vill en 
köpare förvärva exempelvis en ny dator, är risken för inkurans stor. Lord (2007) 
understryker att tekniska produkter snabbt kan utsättas för inkurans. Bradley och 
Dawson (1998) hävdar att organisationer måste ta hänsyn till olika risker även vid andra 
investeringar, till exempel IT-baserade sådana. Bradleys och Dawson (1998) hävdar att 
inkuransrisken av IT-system blir aktuell när nya versioner av programvaror kommer ut 
på marknaden. När efterfrågan på de stationära datorernas (PC) komponenter minskar, 
leder detta till att datorer riskerar inkurans, vilket enligt forskarna är exempel på teknisk 
inkurans. Bradley och Dawson (1998) drar en parallell till mjukvara, där utvecklaren 
ständigt måste vara uppdaterad och följa utvecklingen. Forskarna förklarar att effektiv 
inkurans uppstår när datorn inte längre stöds, eftersom vissa komponenter inte längre 
produceras eller har blivit omoderna genom ny teknik. Bradley och Dawson (1998) 
påpekar därmed att inkurans är en viktig grundorsak till höga livscykelkostnader, 
samtidigt som inkuransen ofta inte beaktas vid planeringen. Detta kan göras genom en 
riskbedömning av en investering.  
 
Även Singh och Sandborn (2006) beskriver problematiken kring inkurans av tekniska 
produkter, särskilt elektroniska komponenter, som började bli ett problem redan på 
1980-talet, enligt Hamilton och Chin (refererad i Singh och Sandborn, 2006). Forskarna 
presenterar en metod för planering av de elektroniska systemen, som går ut på att 
prognostisera den tekniska inkuransen. Planen, det vill säga metoden, går ut på att 
förutsäga både inkurans samt kostnader i samband med detta, för att sammantaget 
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minimera livscykelkostnaden. Att förbereda sig inför en inkurans genom att till exempel 
planera och bestämma exakt för den inträffade inkuransen är en del i planeringen. En 
tidsaxel skall representera en produkts livscykel, förklarar Singh och Sandborn (2006). 
Ett problem med metoden som forskarna lyfter fram är att bland annat mjukvara inte 
behandlas i lika stor utsträckning som hårdvara. Under den normala 
produktutvecklingen blir det ofta nödvändigt att ändra en produkts utformning, då 
förändringar styrs av efterfrågan samt tillgängligheten av resurser, till exempel material, 
som krävs för att tillverka produkten. Författarna hävdar därmed att många produkter, 
exempelvis mobiltelefoner och bärbara datorer, utsätts för en kort produktlivscykel på 
grund av den snabba tekniska utvecklingen. Singh och Sandborn (2006) framhäver 
vikten att följa teknikens utveckling, som kan innebära att anpassa sig och tillverka en 
produkt av det nyaste materialet. Detta är för att förhindra förlusten av marknadsandelar 
samt minimera konkurrensen, påstår Singh och Sandborn (2006). Det som avgör när en 
komponent blir föråldrad är ofta introduceringen av nyare komponenter. Singh och 
Sandborn (2006) påtalar att det är svårt att avgöra ett datum för inkurans när företag ska 
prognostisera den tekniska inkuransen.  
 

4.3 PROGNOSTISERING  
Jiménez (2013) samt Mancuso och Werner (2013) har diskuterat om prognostisering av 
efterfrågan och framtida kassaflöden. Jiménez (2013) diskuterar om värderingen av en 
tillgång – han benämner det som ett ”specifikt värde” av en tillgång. Det specifika 
värdet av en tillgång och dess aktuella värde, går att koppla till att beräkna framtida 
kassaflöden, hävdar Jiménez (2013), då ett företag vid en investering utgår från det 
specifika värdet på en tillgång och dess framtida kassaflöden. Jiménez (2013) beskriver 
kassaflöden som periodvisa inkomster och utgifter hänförliga till en tillgång. Att företag 
måste beakta inkomster som tillgången genererar beror på att inkomster är ett resultat av 
en tillgångs användning i företaget och av företaget.  
 
Mancuso och Werner (2013) belyser vikten av att prognostisera efterfrågan på mark-
naden, då den förändras och utvecklas på grund av allt hårdare konkurrens. Efterfrågan 
förklaras vara relaterad till att kunna prognostisera konsumtionen av produkter. 
Mancuso och Werner (2013) anger att företag behöver arbeta med efterfrågeprognoser, 
eftersom efterfrågan är kopplad till företagens ekonomiska resultat. Det gäller därmed 
att företagen är uppmärksamma på omvärlden för att överleva och växa. Vid 
efterfrågeprognoser ska företagen enligt Mancuso och Werner (2013) ta hänsyn till 
lagringskostnaden och risken för att produkter passerat bäst-före-datum. Efterfråge-
prognosen skall särskilt rikta sig till produkter med kort hållbarhet och kort varaktighet 
samt ömtåliga produkter, exempelvis mat. Därför gäller det att prognostisera efterfrågan 
och inte producera för stora volymer, det vill säga skapa en balans för att undvika över-
produktion menar Casagrande och Hoss (refererad i Mancuso och Werner, 2013).  
 
Framtiden är naturligtvis inte känd, men det går att förutsäga den med en prognos om 
efterfrågan. Mancuso och Werner (2013) hävdar att prognostisering även förekommer i 
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andra företagsaktiviteter, exempelvis vid planering och vid ekonomiska beslut i affärs-
sammanhang. I vissa fall kan efterfrågeprognoser enligt forskarna grunda sig på 
historisk data, det vill säga hur det sett ut tidigare perioder. För att kunna utföra en 
prognos effektivt krävs att företagen har all information tillgänglig. Detta förutsätter att 
flera prognosmetoder används som bland annat historisk data, omdömen och 
expertutlåtanden, förklarar Werner och Ribeiro (refererad i Mancuso och Werner 2013). 
Syftet med att ha flera metoder som underlag till prognoser är att öka noggrannheten i 
företagens egna bedömningar. Dessutom minskar risken för fel, där forskarna dock be-
tonar att maximalt fem metoder kan användas. Mancuso och Werner (2013) förklarar att 
användningen av fler än fem prognosmetoder skulle innebära att fördelarna skulle bli 
färre.  

 
4.4 ANALYSMODELL 
Genom empirin identifierades olika perspektiv som i samstämmighet med regelverken 
och den teoretiska referensramen ansågs vara väsentliga vid värderingen av varulagret. 
Dessa presenteras i analysmodellen och kommer fortsättningsvis att utgöra avsnitt i 
empirin. Tolkningen och analysen kommer därmed att grunda sig på att knyta an 
kapitlet om regelverk, den teoretiska referensramen och den empiriska datan. Vid 
tolkningen och analysen kommer vi att diskutera olika samband, identifiera mönster och 
göra jämförelser. 

4.4.1 VÄRDERINGSMETODER OCH LAGAR 
I den teoretiska referensramen beskrevs svårigheterna med att värdera enligt anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Anskaffningsvärde bygger på en fast historisk kostnad 
som med tiden inte anpassas efter marknaden och efterfrågan, vilket verkligt värde gör. 
Den kritik som däremot riktas till verkligt värde är dess ständiga förändring, där dess 
tillförlitlighet och korrekthet ifrågasätts. Upplever bokförlaget samma problem och hur 
löses problemet? Vid sidan om det insamlade materialet behöver vi ta ställning till 
aktuella lagar. Därmed utgör regler och lagar ett viktigt inslag i varulagervärderingen.  

4.4.2 VARULAGER OCH VÄRDERING 
Då kapitlet om regelverk och den teoretiska referensramen visade på svårigheterna med 
varulagervärdering, både när det allmänt talas om varulagervärdering samt när det talas 
om värdering av enstaka produkter, som till exempel facklitteratur inom juridik och 
redovisning, är det viktigt för oss att noggrant undersöka ämnet. Dessutom är det av en 
central betydelse för denna studie att vi har god kunskap om komplexiteten kring varu-
lagervärdering.  

4.4.3 PROGNOSTISERING 
En tillgångs värde, går att koppla till att beräkna framtida kassaflöden, hävdar Jiménez 
(2013), då ett företag vid en investering utgår från det specifika värdet på en tillgång 
och dess framtida kassaflöden. Detta kopplas i sin tur till att prognostiseringar av efter-
frågan på marknaden bör göras, inte bara vid investeringstillfällen. Hur kan bokförlaget 
prognostisera framtida kassaflöden samt marknaden när värdering av varulagret görs? 
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E-böcker kan vara ett komplement till tryckta böcker. Hur ser utvecklingen av e-böcker 
inom juridik och redovisning ut?  

4.4.4 INKURANS  
Då studiens forskningsfråga berör facklitteratur inom juridik och redovisning, blir 
inkurans ett betydelsefullt begrepp att undersöka. Värderingen av varulagret berör 
inkurans av varor, där Gupta (1998) menar att inkurans också handlar om att produkter 
blir äldre med tiden och då utsätts för inkurans, vilket är fallet med facklitteratur inom 
juridik och redovisning. Ett närbesläktat begrepp till inkurans är makulering, som inne-
bär att böcker kasseras och därmed förlorar sitt värde och bör därför också studeras.  
 
 

 
Figur 1. Analysmodell (egen) 
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5 EMPIRI  
 
 
I detta kapitel presenteras den genomförda datainsamlingen som ska analyseras för att 
besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet. Empiripresentationen struktureras efter 
analysmodellen i den teoretiska referensramen. Intervjusvaren skall i nästa kapitel 
utgöra grunden för tolkningen och analysen samt slutsatserna.   

 
5.1 PRESENTATION AV EMPIRISK DATA 
Chefen på bokförlaget har ett delegerat ansvar för produktutvecklingen av facklitteratur 
och arbetar tillsammans med åtta förläggare, som rapporterar till chefen. Förläggaren 
förklarade att deras arbetsuppgifter är att vara ansvariga för ett speciellt 
utgivningsområde, som de är experter på. Det betyder att förläggarna ser till att ha litte-
ratur inom det området som passar in i produktportföljen. Chefen förklarade att en 
produktportfölj är de produkter (böcker eller digitala produkter) som ges ut inom ett 
visst område eller för en viss målgrupp. Förläggarna utövar en projektledarroll med ett 
budgetansvar, vilket innebär att driva projekt från idé till tryckt bok eller i vissa fall 
digital produkt. Controllern har till uppgift att övervaka och garantera riktighet i de 
siffror som rapporteras både internt inom bokförlaget och externt samt att ansvara för att 
bokförlaget tillhandahåller system som behövs för att möjliggöra detta. 
 

5.2 VÄRDERINGSMETODER OCH LAGAR 
Ekonomisystemet som bokförlaget använder är SAP. Bokförlaget har även ett speciellt 
orderlagerfaktureringssystem som är utvecklat för tidnings- och bokbranschen. Alla 
kostnader för produkterna förs över från SAP till detta system, där det beräknas en till-
verkningskostnad för varje produkt och alla lagerrörelser som sker (uttag till försäljning, 
inleveranser eller makuleringar) förs över till SAP, där det bokförs till respektive konto 
som hör till. Controllern angav att båda systemen har använts under lång tid.  
 
Bokförlaget följer IFRS i koncernrapporteringen, men i svensk redovisning värderas 
alla produkter till ett anskaffningsvärde, där ÅRL följs. Controllern betonade att 
värderingsmetoden har varit en standard inom svenska bokförlag och angav att de inte 
upplever ett problem med att värdera produkterna till ett anskaffningsvärde; ”… 
anskaffningsvärdet vet man ju”. Vid varulagervärderingen följs huvudsakligen 
redovisningsprincipen god redovisningssed samt rättvisande bild. Controllern förklarade 
att principerna inte beaktas direkt; ”Det är ju ingen värdering på det sättet att man 
sätter sig ner och funderar på det, det är ju värderat till inköpspris”. 
 
Controllern berättade att skillnaden i värdering (mellan IFRS och ÅRL) är enkelt 
uttryckt att alla kostnader för att ta fram en bok ingår i värdet i svensk redovisning, det 
vill säga utvecklingskostnaderna är inkluderade i lagervärdet och blir en kostnad när 
boken säljs. Redovisning enligt IFRS innebär däremot att utvecklingskostnader för 
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boken aktiveras, det vill säga boken värderas enbart till en boks exakta tryckkostnad. 
Till denna hör bland annat kostnader för papper, tryck och bokbindning. 
 

5.3 VARULAGER OCH VÄRDERING 
Varulagret inventeras löpande, där ett modernt lagerhanteringssystem tillämpas. Detta 
innebär att bokförlaget gör löpande beräkningar av saldot på olika produkter. 
Controllern berättade vidare att inventeringen utförs minst en gång under året, där 
samtliga produkter inventeras. Produkterna plockas och skannas, varpå det aktuella 
lagersaldot jämförs med saldot som är bokfört i lagersystemet. På frågan om inventer-
ingen hjälper till vid varulagervärderingen, svarade controllern att den inte gör det, utan 
inventeringen innebär att lagersaldot korrigeras. Bokförlaget justerar lagersaldot 
löpande för att veta det exakta antalet böcker som är registrerade i varulagret, då det 
sker ett ständigt flöde av inleverans till varulagret, vilket även förläggaren påpekade.  
 
Ur controllerns synpunkt innebär värderingen av varulagret att alla fakturor som bok-
förlaget får, som avser produktionen av böcker, bokförs genom exempelvis ett tryck-
ningsnummer. I lagersystemet finner man sedan böckernas värde. Innan alla fakturor på 
böckerna är inkomna, ligger de värderade till en förkalkylerad kostnad. Controllern 
betonade att en förkalkyl görs när bokförlaget börjar producera en bok, det vill säga 
innan det fattas ett beslut om att trycka den överhuvudtaget. Förkalkylen gäller som 
värde på boken tills det att alla kostnader är kända, varpå boken får ett verkligt värde 
med alla de kostnader som belastar boken. Controllern betonade att själva värderingen 
görs i systemet och egentligen inte av en fysisk person, då varulagret är värderat till de 
faktiska kostnaderna att producera varorna.  
 
När det gäller vilken roll i värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning 
controllern har, ser controllern till att bokförlaget har ett fungerande system och funge-
rande rutiner samt att produkterna har ett riktigt värde. Controllern berättade även att 
bland annat beräkningen av varulagervärdet och inkuransen utförs på ett speciellt sätt, 
vilket även påverkar hur rapporter tas fram. Dock valde controllern att inte precisera 
svaret ytterligare.  
 
När det gäller chefens roll i värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning, 
beskrev chefen att potentialen framför allt bedöms. När bokförlaget fattar ett beslut om 
en nyutgivning, tar chefen hänsyn till vad nyutgivningen tillför produktportföljen, både i 
ekonomiska termer men även andra strategiska värden. Bland annat är tillverknings-
kostnaden, produktionskostnaden och en prognos för hur mycket en bok kommer att 
sälja under de kommande fem åren beslutsunderlag för chefen när ett utgivningsbeslut 
fattas.   
  
Chefen förklarade att inför ett utgivningsbeslut gör förläggarna ett kalkylunderlag som 
de går med till någon som kallas faktorn. Faktorn gör en mer exakt beräkning med 
tryckerikostnader. Förläggarna ser över kalkylen innan den presenteras som underlag 
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för ett utgivningsbeslut. Med andra ord ansvarar faktorn för att beräkna 
tryckerikostnaden, medan förläggaren ansvarar för att beräkna tillverkningskostnaden. 
Bokförlaget äger hela produkten, det vill säga har äganderätt över all litteratur. Det 
innebär att de har ansvar för hela produktutvecklingen och alla kostnader. 
 
Chefen påtalade att ekonomiavdelningen sköter den ekonomiska värderingen av 
facklitteraturen inom juridik och redovisning, medan hon och förläggarna fattar ett 
strategiskt beslut om att behålla respektive inte behålla en bok i varulagret. Det är 
därmed ett annat värde som tas hänsyn till, till exempel att det rör sig om en viktig 
författare. Det är inget ekonomiskt värde som direkt avgör, utan chefen och förläggarna 
kommer överens om att behålla en bok på grund av andra orsaker. Chefen förklarade 
vidare att det enbart är hon och förläggarna som kan bedöma om en bok blivit så 
inaktuell att den är osäljbar.   
 
Förläggarens ansvar vid värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning 
medför att ansvara för produktportföljen - att de har lönsamma produkter. Beslut som 
förläggaren tar i detta sammanhang är bland annat om bokförlaget skall uppdatera 
böcker eller inte eller om de skall utgå från sortimentet, vilket försäljningssiffrorna 
avgör. Därmed görs både affärsmässiga och innehållsmässiga värderingar, betonar 
förläggaren. En inblick i varulagerstatusen behöver förläggarna inte ha, då de har en 
tilltrycksavdelning som kontrollerar detta. Förläggaren påpekade; 
 

”Jag behöver sällan hålla koll på det. Jag får rapporterna skickade till mig, 
där det står att vi har speciella tilltrycksmöten, där vi går igenom böcker 
som börjar ta slut (en gång per kvartal kanske har man ett sådant möte) och 
då har vi ganska lång framförhållning. Vi kan titta på böcker som tar slut 
kanske om ett halvår och då fattar man ett beslut om huruvida man ska 
trycka samma bok som man redan har eller göra en ny upplaga, det vill 
säga göra större förändringar eller om man helt enkelt skall lägga ner 
boken”. 

 
Under intervjun talade chefen även om att den ekonomiska varulagervärderingen 
är en tämligen enkel process, medan produktportföljen tar mer tid i anspråk och är 
därmed en svårare uppgift. Chefen framhävde att frågor gällande produktport-
följen kan vara vilka produkter som ska finnas i portföljen och vilka författare 
bokförlaget måste ha för att betraktas som den mest legitima partnern på 
marknaden. Chefen påtalade; 
 

”... det som leder till att man kanske fattar ett beslut som på papperet är 
olönsamt men i förlängningen ger andra lönsamma effekter… Man kommer 
aldrig ha en portfölj med bara lönsamma produkter till exempel, det finns 
inte. Man måste hitta en bra produktmix”.  
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När det gäller de olika besluten som tas för en bok har bokförlaget en tämligen fast 
beslutsprocess, det vill säga vilken typ av beslut bokförlaget fattar, vilka underlag som 
skall finnas till hands och vid vilka tidpunkter de olika besluten fattas. Detta tycker 
chefen leder till en bra kontroll över både kostnadssidan och intäktssidan över förlagets 
produkter. Dessutom anser chefen att redovisningssystemet är tillförlitligt och korrekt. 

 
Controllern hävdade att värderingen ur ekonomens perspektiv inte tar lång tid. 
Förläggaren kunde däremot inte ge ett exakt svar, då många aspekter behöver beaktas. 
Det som avgör tiden för att värdera varulagret är planeringen, exempelvis 
tilltrycksmötena. Dessutom kan förändringar i produktportföljen inträffa, som gör att 
omständigheterna förändras och tiden för värdering kan skilja sig. 
 

5.4 PROGNOSTISERING 
När bokförlaget beslutar om att trycka böcker, trycks en viss mängd beroende på hur 
mycket bokförlaget beräknar att boken kommer att sälja. Som nämndes ansvarar varje 
förläggare över sitt utgivningsområde och gör en kalkyl över kommande års försäljning. 
Denna ligger sedan till grund för produktionsavdelningens beställning av tryckantal. 
Efterfrågeprognoser grundas på försäljningshistorik, där chefen förklarade att en bok 
som har en god prognos, det vill säga kommer att sälja mycket under ett år, trycker bok-
förlaget för en kortare tid. Ser prognosen däremot mindre bra ut trycks böcker för cirka 
två år framåt i tiden. På frågan om vad som händer med böcker som inte svarar mot den 
fastställda prognosen svarade chefen att ”Då har vi ju liksom ett lager som inte är sålt 
helt enkelt, då säljer den ju i en lägre takt än vi har, än vad vi har prognostiserat …”. 

 
Då enskilda studenter köper facklitteraturen, köper bokförlaget in facklitteratur inom 
juridik och redovisning kontinuerligt hela året. Förläggaren berättade att det är ett 
ständigt flöde av inleveranser till varulagret, i princip varje dag. Bokförlaget har inga 
inköpsrutiner, utan det är efterfrågan som styr samtidigt som det är aktuellt med löpande 
nyutgivning. De tidigare nämnda tilltrycksmötena är även till för att besluta om och när 
nya böcker skall tryckas. Bokförlaget ger ut ett antal titlar per år. Till detta tillkommer 
revideringar och tilltryck. Bland annat vid terminsstart är försäljningssiffrorna höga och 
avtar under juli månad. Så länge böckerna säljer, nästan alltid oavsett antal, ligger de 
kvar i lagret.  
 
Varulagervärderingen när det exempelvis gäller facklitteratur till universitet och hög-
skolor kan förlaget få statistik på exakt antal studenter som läser den kurs en bok är 
tryckt för eller få försäljningsstatistik för att avgöra varulagervärderingen, men även 
prognostiseringen av efterfrågan. Förläggaren förklarade dock att problemet och 
svårigheten med varulagervärderingen är att faktiskt veta hur många studenter som 
köper en bok. Till detta ansluter sig problemet med andrahandsmarknaden, när studenter 
köper litteratur från andra studenter. Dessutom är det ovisst hur många kursansvariga 
som väljer en viss bok till kurslistan, då det finns konkurrentböcker och andra alternativ 
för lärarna.  
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Förläggaren underströk att;  
 

”Det är svårt att göra en helt rättvisande kalkyl. Kommer en ny bok på 
marknaden är det inte säkert att det kommer på kurslistan det första året. 
Det kan ibland ta lite tid innan läraren upptäcker boken, innan man känner 
sig sugen på att byta och sen kan det bli tvärt om också – en bok som har 
gått väldigt bra, plötsligt så kommer det en annan bok ut eller att man gör 
om kursen så att boken inte passar längre. Det blir svårt att ställa progno-
ser, det är mycket uppskattningar”. 
 

Bokförlaget är helt beroende av marknaden – det handlar om att prognostisera efterfrå-
gan på marknaden och bedöma hur attraktiv en bok är, berättade både chefen och 
förläggaren. Även controllern förklarade att prognostisering av marknaden kan vara 
svår, men att det verkliga problemet ligger i att göra en prognos rätt; ”Det ligger ju i 
sakens natur att man inte vet exakt hur många böcker som kommer att säljas, det finns 
det ju ingen som vet. Man får uppskatta det så gott man kan, baserat på erfarenhet och 
marknaden”, vilket bekräftar förläggarens utsaga ovan. Försäljningsstatistik används 
när prognoser görs för att urskilja en möjlig trend, men även för att till exempel följa 
utvecklingen av antalet studenter inom ett område som juridik och redovisning. 
Dessutom görs kassaflödesprognoser, som enligt controllern bygger på förväntade 
intäkter och kostnader. Aspekter som beaktas när en budget görs är hur balansräkningen 
kommer att förändras, kommer lagret att minska eller öka och hur kundfordringarna 
kommer att se ut det kommande året. Att ta en tillbakablick på historisk data ingår 
också i budgetarbetet.   
 
Hela utgivningen av facklitteratur bygger på att bokförlaget tar fram produkter som är 
attraktiva för de som ska använda dem, exempelvis för både lärare och studenter. För-
läggaren betonade att litteratur bara trycks om bokförlaget tror att det finns ett behov, 
det vill säga en efterfrågan. Förändras behovet, måste bokförlaget anpassa sig efter 
detta. ”Det är en stor sak för oss, det vi lever på” underströk förläggaren under inter-
vjun. Chefen betonade att ”… får vi en indikation på att samtliga beslutar att den här 
boken ska vi inte använda längre, då har vi ju inget värde kvar i den boken naturligt-
vis…”. Förläggaren lade till att trenden snabbt kan vända; ”Helt plötsligt kanske en bok 
som inte sålt så bra kommer in på kurser med flera tusen studenter. Då måste vi se till 
att det faktiskt finns böcker i lager till de studenterna”. För att komma underfund med 
detta kan bokförlaget trycka upp litteratur snabbare. De böcker som beställs har normalt 
en trycktid på tolv veckor, oavsett storleken på beställningen. Beställningen är en om-
fattande logistikprocess, då mycket trycks i Kina. Förläggaren förklarade att det är 
leveransen som tar mycket tid i anspråk, snarare än vad boktryckningen gör. Böckerna 
fraktas både med båt och lastbil innan de anländer till bokförlaget. Dessutom kan det 
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hända att böcker inväntas för att fylla en hel container från till exempel Kina. En 
avvikelse från standarden, att trycka på tolv veckor, kan innebära att en tryckning även 
beställs från Europa.  
 
Chefen berättade att e-böcker inte kommer att vara orsaken till en eventuell minskning 
av varulagret. Dock kan det bli lättare för studenter att ha en bok i digital form, istället 
för att ha en tryckt upplaga och behöva kopiera hela boken, menar förläggaren. 
Förläggaren berättade även att det för de engelskspråkiga böckerna blir lite lättare att 
trycka e-böcker, på grund av att marknaden är mycket större - allt från England, USA 
och Indien, medan den svenska marknaden är mycket liten. Förläggaren lade till att e-
boksutgivning för kurslitteratur i princip är obefintlig i dag. Orsaken till detta är att det i 
dagsläget inte finns tillräckligt säkra kopieringsskydd. Fackboksutgivning till 
yrkesverksamma görs dock i liten skala. Chefen påpekade att utvecklingen kommer att 
ske gradvis, men att hon inte tror på enbart e-böcker, utan böcker med ett annat innehåll. 
Detta handlar enligt förläggaren om att bokförlaget har digitala stöd till en del av sin 
litteratur; ”... något som vi kallar e-labb, där man kan ha övningsuppgifter och lite case 
och andra typer av tester... som ett mervärde till den tryckta boken”. Detta har dock inte 
haft inverkan på varulagret, då det enbart är något som kommer till boken, lade 
förläggaren till.  
 
Gällande utvecklingen av e-böcker berättade chefen att det inte är en stor försäljning av 
e-böcker när det specifikt gäller kurslitteratur, då det inte finns en andrahandsmarknad 
för dessa e-böcker. Skulle bokförlaget övergå till e-böcker skulle varulagret beräknas på 
ett helt annat sätt, eftersom det då skulle vara ett immaskinellt lager. Detta skulle i sin 
tur kunna resultera i att bokförlaget trycker mycket mindre upplagor av böcker på grund 
av tappade marknadsandelar.  
 

5.5 INKURANS  
Bokförlaget handskas med inkurans. Controllern beskrev att inkurans innebär att bok-
förlaget gör bedömningen att de inte kommer att kunna sälja alla de böcker som finns i 
varulagret. Det är en mekanisk beräkning som sker i lagersystemet som grundar sig på 
de prognoser som förläggaren har lagt om den kommande försäljningen. Hur många 
exemplar bokförlaget kommer att sälja om ett, två, tre, fyra och fem år är en vanligt 
förekommande fråga.  Finns det fler böcker i lagret än vad bokförlaget kommer att sälja 
under de närmaste åren, bokas en inkuransreserv upp. Den bokningen sker automatiskt, 
vilket därmed inte utgör en arbetsinsats. Varje år görs en prognos för samtliga produkter 
inom den ansvariga förläggarens utgivningsområde. Vad gäller inkuransberäkningen, 
berättade controllern att framtida försäljning är ett viktigt inslag i detta sammanhang, 
det vill säga jämföra dagens varulagervärde med kommande fem års försäljning. Det 
antalet i lagret som överstiger den förväntade försäljningen beräknas som inkurans. 
 
När facklitteraturen blir föråldrad, minskar försäljningen avsevärt eller när en ny upp-
laga kommer ut på marknaden, makulerar bokförlaget den gamla upplagan. I samband 
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med detta behöver bokförlaget ha beräknat varulagret, så att det är ett litet antal kvar i 
lagret när den nya upplagan (och de nya inköpen) blir aktuell. Detta görs alltid i samråd 
med författaren. Beträffande facklitteraturen inom juridik och redovisning är det bland 
annat regler och lagstiftning som avgör när dessa böcker blir föråldrade. Även signaler 
som förläggarna får från universiteten och högskolorna påverkar när facklitteraturen blir 
föråldrad. Förläggarna behöver därmed ha en kontinuerlig kontakt med omvärlden, 
vilket förläggaren påtalade ett antal gånger, där marknaden med andra ord styr när fack-
litteraturen blir föråldrad. Till exempel kan detta innebära en regelbunden kontakt med 
kursansvariga lärare. Andra föråldringsfaktorer är att böckerna inte heller beskriver 
aktuella redovisningsprinciper, förklarade chefen;  
 

”Det är ju väldigt viktigt för våra förläggare. Det är viktigt att man ligger i 
framkant och vet vad som ska komma, eftersom att de har ju den kontakten 
med marknaden, om jag säger att det tar från ett halvår till ett och ett halvt 
att producera en ny bok beroende på vad det är.” 
 

Enligt controllern innebär makulering en fysisk handling när en bok kasseras från 
lagerhyllan och slängs. Det är en kontinuerlig process, där det finns personer som 
arbetar speciellt med att gå igenom lagret och aktivt bearbetar olika segment under året. 
Dessutom kontrolleras varulagersaldot, varpå den ansvariga förläggaren beslutar om hur 
en eventuell fysisk makulering skall hanteras. Controllern förklarade att bokförlaget 
genom tidigare prognoser redan gjort en nedskrivning på grund av att prognosen visat 
att boken inte kommer att kunna säljas. Makuleringen medför därmed ingen faktisk 
kostnad;  
 

”… kostnaden uppstår när man säger att vi har 1000 exemplar i lager, men 
vi kommer bara sälja 500 av dem. Då bygger man upp en inkuransreserv 
för de överstigande 500 exemplaren. När man kastar dem, blir det en ma-
kuleringskostnad, men då löser man upp inkuransreserven istället så det har 
ingen resultateffekt, själva makuleringen. Den uppstår redan när man 
bedömer att det finns en inkuransrisk”.  
 

De böcker som bokförlaget makulerar finns det ingen marknad för och de kan därmed 
inte användas, utan blir fjärrvärme. Chefen lade till; ”Det som är intressant för oss är ju 
att se till, när vi fattar detta beslutet, så ska vi ju inte ha speciellt många exemplar kvar 
i lagret, för det ska inte bli jätte mycket fjärrvärme”, vilket förläggaren bekräftade och 
lade till att det nästan är svårt att undvika makuleringar, då bokförlaget vill möta med en 
ny upplaga och ha kvar den gamla tills dess att det kommer ut en ny. Därmed fattas det 
alltid ett beslut om makulering i samband med att en ny upplaga kommer in till va-
rulagret. När ett utgivningsbeslut fattas, inkluderas inte makuleringen med i 
uträkningen, utan förlaget räknar med att sälja allt som finns i varulagret.  
 

27 
 



 
 
Förläggaren berättade att det normalt dock görs en ny upplaga. Exempelvis har böcker 
inom juridik en livslängd på två år och är de böcker som håller kortast tid. Dessutom 
menar förläggaren att;  
 

”... det handlar inom juridik oftast om att man ska tillämpa regelverk, inte 
att man ska läsa sig till exakt vad som gäller, utan juridisk utbildning går ut 
på att man ska kunna hitta metoder för tolkning och så att man får 
grunderna från boken, men sen måste man ju alltid ha relevant lagtext 
bredvid sig”.  

 
Det kan finnas andra anledningar till att bokförlaget ändå gör en ny upplaga, till 
exempel för att stödja andrahandsmarknaden. Lönsamhetsmässigt är det bättre om en 
bok kan leva i många år, att bokförlaget bara behöver beställa (trycka) utan att göra 
ändringar (en ny upplaga). Produceringen av en bok är ganska kostsam, påstod 
förläggaren. 
 
Ett av bokförlagets problem när de vill gå ner i pris för att sälja böcker fortare är att de 
inte har ett fast prissystem, som nästan hela EU har. I den bemärkelsen är Sverige till-
sammans med något annat EU land unikt från den övriga europeiska marknaden, 
hävdade chefen. I EU i övrigt bestäms det hur mycket en bok skall kosta till slutkund, 
vilket det inte görs i Sverige. Bokförlaget har ett pris som deras återförsäljare handlar 
av, som exempelvis Adlibris eller Akademibokhandeln. Chefen förklarade att det är 
bokhandlarna som bestämmer slutpriset till slutkunderna; ”Vi har ingen direktförsälj-
ning till studenter. Det är bara de gånger som vi bestämmer tillsammans med våra 
återförsäljare att nu kan vi göra en kampanj på den här boken som vi kommer överens 
om att vi rabatterar till dem och de i sin tur rabatterar till slutkund”. 
 

5.6 SAMMANFATTNING  
Bokförlaget följer IFRS i koncernrapporteringen, men i svensk redovisning värderas 
alla produkter till ett anskaffningsvärde, där ÅRL följs, vilket inte upplevs som ett 
problem. Varulagret inventeras löpande genom att produkterna plockas och skannas, 
varpå det aktuella lagersaldot jämförs med saldot som är bokfört i lagersystemet. I 
lagersystemet finner man sedan böckernas värde. När det gäller vilken roll i värderingen 
av facklitteratur inom juridik och redovisning controllern har, ser controllern till att bok-
förlaget har ett fungerande system och fungerande rutiner samt att produkterna har ett 
riktigt värde. När det gäller chefens roll i värderingen, innebär den att chefen tar hänsyn 
till vad en nyutgivning tillför produktportföljen, både i ekonomiska termer och andra 
strategiska värden, exempelvis framtida försäljningspotential och prisfrågor.  
 
Då olika personer är inblandade i värderingsprocessen, utgörs inte värdet på litteraturen 
enbart ur en ekonomisk synvinkel, utan andra aspekter beaktas. En viktig författare kan 
till exempel avgöra värdet på en bok, som medför att bokförlaget väljer att behålla den. 
Förläggaren lade till att både affärsmässiga och innehållsmässiga värderingar görs. 
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Detta kan bland annat leda till ett beslut om huruvida en bok skall tas ur sortimentet 
eller inte. När det gäller de olika besluten som tas för en bok har bokförlaget en 
tämligen fast beslutsprocess, där dock tidsåtgången för värderingen kan variera. Ur 
controllerns synpunkt tar processen och beräkningarna inte lång tid. 
 
Efterfrågeprognoser grundas på försäljningshistorik. Bokförlaget har inga inköpsrutiner, 
utan det är efterfrågan som styr samtidigt som det är ett ständigt flöde av inleveranser 
till varulagret, i princip varje dag. Försäljningssiffrorna varierar under året, men så 
länge böckerna säljer, nästan alltid oavsett antal, ligger de kvar i lagret. Förläggaren 
förklarade att problemet och svårigheten med varulagervärderingen är att exempelvis 
veta hur många studenter som köper en bok i förhållande till statistiken om hur många 
som faktiskt är registrerade på en kurs. Förläggaren betonade; ”Det är svårt att göra en 
helt rättvisande kalkyl… Det blir svårt att ställa prognoser, det är mycket 
uppskattningar”, vilket controllern anslöt sig till, då bokförlaget är helt beroende av 
marknaden. När bokförlaget prognostiserar efterfrågan på marknaden gäller det att 
bedöma hur attraktiv en bok är. Dessutom görs kassaflödesprognoser, som enligt 
controllern bygger på förväntade intäkter och kostnader. För bokförlaget gäller det att 
anpassa sig efter marknaden, där en trend snabbt kan vända. Förläggaren betonade att 
”Helt plötsligt kanske en bok som inte sålt så bra kommer in på kurser med flera tusen 
studenter. Då måste vi se till att det faktiskt finns böcker i lager till de studenterna”. För 
att lösa detta problem kan bokförlaget trycka upp litteratur snabbare, men den normala 
trycktiden är tolv veckor.  
 
Controllern beskrev att inkurans innebär att bokförlaget gör bedömningen att inte kunna 
sälja alla de böcker som finns i varulagret. Det är en mekanisk beräkning som sker i 
lagersystemet som grundar sig på de prognoser som förläggaren har lagt om den 
kommande försäljningen. Finns det fler böcker i lagret än vad bokförlaget kommer att 
kunna sälja under de närmaste åren, kan det innebära att en inkurans blir aktuell. Varje 
år görs dock en prognos för samtliga produkter inom den ansvariga förläggarens 
utgivningsområde, där framtida försäljning är ett viktigt inslag i prognostiseringen. När 
facklitteraturen blir föråldrad, minskar försäljningen avsevärt eller när en ny upplaga 
kommer ut på marknaden, makulerar bokförlaget den gamla upplagan. Beträffande 
facklitteratur inom juridik och redovisning är det bland annat regler och lagstiftning 
som avgör när dessa böcker blir föråldrade. Förläggarna behöver dessutom ha en 
kontinuerlig kontakt med omvärlden, vilket kan innebära kontakt med universitet och 
högskolor, som i sin tur utgör en del av marknaden. Chefen påpekade att ”Det är viktigt 
att man ligger i framkant och vet vad som ska komma…”.  
 
Enligt controllern innebär makulering en fysisk handling när en bok kasseras från lager-
hyllan och blir fjärrvärme. Controllern förklarade att bokförlaget genom tidigare pro-
gnoser redan gjort en nedskrivning på grund av att prognosen visat att boken inte kom-
mer att kunna säljas. Makuleringen medför därmed ingen faktisk kostnad, utan enbart 
en makuleringskostnad. Förläggaren lade till att det nästan är svårt att undvika 
makuleringar, därför fattas det alltid ett beslut om makulering i samband med att en ny 
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upplaga kommer in till varulagret. När ett utgivningsbeslut fattas, inkluderas inte maku-
leringen med i uträkningen, utan förlaget räknar med att sälja allt som finns i varulagret.  
 
Utvecklingen av e-böcker kommer att ske gradvis, där chefen inte enbart tror på e-
böcker, utan böcker med ett annat innehåll. Detta handlar enligt förläggaren om ett 
mervärde till den tryckta boken i form av digitala övningsuppgifter. För de engelsk-
språkiga böckerna är det lite lättare att trycka e-böcker, på grund av att marknaden är 
mycket större, medan den svenska marknaden är mycket liten. En övergång till e-böcker 
skulle kunna resultera i att bokförlaget trycker mycket mindre upplagor av böcker på 
grund av tappade marknadsandelar. 
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6 TOLKNING OCH ANALYS 
 
 
I detta kapitel tolkas och analyseras det empiriska resultatet i enlighet med forskningen 
i den teoretiska referensramen samt fakta i kapitlet om regelverk. Strukturen följer 
analysmodellen. Presentationen i detta kapitel görs utifrån en induktiv analysmetod. 
Diskussionen hänförs till studiens forskningsfråga samt syfte. Analysen kommer sedan 
att ligga till grund för studiens slutsatser.   

 
6.1 VÄRDERINGSMETODER OCH LAGAR 
I bokförlaget framkom det att anskaffningsvärdet används som värderingsmetod på alla 
produkter och att bokförlaget anser det som oproblematiskt, då anskaffningsvärdet är en 
metod som använts sedan en lång tid tillbaka samt att det är ett värde som är känt och 
riktigt. Jaijairam (2013) diskuterar problematiken kring valet av värderingsmetod och 
vilken som ger den ”rätta” bilden av företaget, där vi har kunnat urskilja att även Kaur 
(2013), Oncioio m.fl. (2012) och Landsman (2007) är eniga om denna problematik. För 
de vetenskapliga artiklarna förefaller diskussionen enligt oss vara densamma – det är 
problematiskt att avgöra en tillgångs värde. I denna studie utgör varulagret en tillgång i 
bokförlaget.  
 
Vi anser att bokförlaget använder metoden för att de traditionellt sett alltid värderat 
produkterna enligt anskaffningsvärdet och för att det är en enkel metod i den meningen 
att det exempelvis utgör en faktisk kostnad. Men tar bokförlaget hänsyn till nuvarande 
och framtida förändringar, som verkligt värde bygger på? Jaijairam (2013) hävdar att 
många företag inte använder verkligt värde på grund av dess direkta påverkan på 
marknadssituationen. Då både chefen och förläggaren under intervjun berättade att bok-
förlaget är helt beroende av marknaden, tyder detta enligt oss på att det är säkrare att 
använda anskaffningsvärdet som är ett stabilt värde, då bokförlaget anpassar sina inköp 
efter marknaden, det vill säga efterfrågan. Verkligt värde kan förändras ofta och 
påverkas av konjunkturen, vilket gör att det är ett ostabilt värde som påverkar 
bokförlaget mer. Som framkom under intervjuerna är bokförlaget beroende av 
marknaden, varpå anskaffningsvärdet skulle vara mest korrekt att använda. Enligt oss 
kan dessutom en värdering till verkligt värde innebära uppskattningar och bedömningar 
av böckernas värde, som inte alltid skulle reflektera marknaden och dess priser gällande 
litteraturen. 
 
Vi tycker dock att anskaffningsvärdemetoden inte alltid behöver visa inaktuella värden, 
då bokförlaget inte tillhandahåller stora lager och därmed är uppdaterade varje gång 
facklitteraturen köps in. Anskaffningsvärdet behöver därmed inte alltid bli ”gammalt” 
eftersom facklitteratur inom juridik och redovisning är av den arten att den uppdateras 
regelbundet.  
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Vi tycker att det är viktigt att återspegla en händelse på ett korrekt för att ge användarna 
av den ekonomiska informationen en verklighetstrogen bild av företaget – detta oavsett 
tillämpningen av verkligt värde eller anskaffningsvärde. En intressent vill ju naturligtvis 
kunna använda informationen på rätt sätt. Ett exempel är investeringar, som skall utgå 
från nutida och framtida förhållanden. Det vill säga utgå från i dag för att kunna planera 
inför framtiden.  
 

6.2 VARULAGER OCH VÄRDERING 
Vi tror att bokförlaget skulle gå tillmötes ett större problem om de värderade varulagret 
enligt verkligt värde - svårigheten att värdera ett varulager är när det inte finns en 
marknad som i vanliga fall skulle kunna bestämma värdet, vilket även Jaijairam (2013) 
och Kaur (2013) diskuterar. Trots att tilltrycksavdelningen kontrollerar lagret är det 
ändå en fysisk person som i så fall skulle behöva göra värderingen till verkligt värde. 
Dels är det här frågan om vem som skulle bedöma värdet; skulle det vara samma person 
vid varje värderingstillfälle och hur skulle personen gå tillväga vid bedömningen? 
Skulle värderingen utföras av en annan part skulle bedömningen kunna utgå från en 
annan modell, än vad personen vid det föregående värderingstillfället använde sig av. 
Detta problem tycker vi är ett större dilemma på grund av att bokförlaget ständigt har ett 
flöde av inleveranser och på det sättet uppdaterar varulagret med både böcker och 
därmed priser. Att bokförlaget skulle ha problem med historiska kostnader och priser 
(anskaffningsvärde) som inte reflekterar marknaden är litet jämfört med problemet att 
en fysisk person utför varulagervärderingen.  
 
Kaur (2013) och Jaijairam (2013) hävdar att anskaffningsvärde bygger på historiska 
kostnader och inte speglar en aktuell marknad, som verkligt värde gör. Dock påpekade 
chefen och förläggaren att det finns litteratur som säljs i liten skala, men även litteratur 
som inte kunnat säljas alls. Dessa böcker ligger därmed kvar i lagret och blir i värsta fall 
föråldrade. Under tiden som litteraturen inte säljs kan marknadspriserna ha förändrats, 
vilket skulle medföra att priserna inte reflekterar aktuella marknadspriser. Detta anser vi 
är nackdelen med att värdera enligt anskaffningsvärdet, då bokförlaget inte med 
säkerhet kan veta priset vid en eventuell försäljning. I detta avseende speglar anskaff-
ningsvärdet ett förflutet värde, vilket Oncioio m.fl. (2012) bekräftar, som inte går att 
korrigera på samma sätt som bokförlaget skulle kunna göra om verkligt värde skulle 
användas vid värdering.  
 
Det framkom att bokförlaget inventerar sitt varulager löpande, men dock minst en gång 
varje år. Detta bekräftar Grönlund m.fl. (2013), som framhäver att varulagret måste 
inventeras årligen innan det kan värderas. Att bokförlaget plockar, skannar och utför 
löpande beräkningar för att korrigera lagersaldot, anser vi är ett förnuftigt tillväga-
gångssätt. Genom det moderna lagerhanteringssystemet registreras alla transaktioner, 
till exempel varuinköp, vilket vi tycker är en bra och tillförlitlig metod på grund av att 
felberäkningar minskar. Controllern berättade att varulagervärderingen av böckerna 
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görs i lagersystemet och inte utförs av en fysisk person, då varulagret är värderat till ett 
anskaffningsvärde med kända kostnader.  
 
Vid sidan om inventering angav förläggaren att det görs en affärsmässig och en inne-
hållsmässig värdering. Chefen lade till att den ekonomiska varulagervärderingen är en 
enkel process, jämfört med processen det tar att besluta om en lönsam produktportfölj. 
Att fastställa en produktportfölj tar mycket tid i anspråk, då flera faktorer skall beaktas 
och ingå i bedömningen; ”Man kommer aldrig ha en portfölj med bara lönsamma 
produkter till exempel, det finns inte. Man måste hitta en bra produkt mix”, berättade 
chefen. Detta tyder enligt oss på att bokförlagsbranschen är en tämligen föränderlig 
bransch, där det är svårt att i förväg veta vad marknaden kommer att efterfråga, för att 
kunna kombinera ihop en bra produktportfölj med produkter som marknaden kommer 
att vara villig att köpa. Dessutom hävdade förläggaren att det kan ske drastiska föränd-
ringar i köpbenägenheten hos konsumenterna, som resulterar i att produktportföljen kan 
bli inaktuell. Att bokförlaget ska ha en perfekt produktportfölj anser vi inte är möjligt, 
då konsumenternas och konkurrenternas beteende inte är förutsägbart i alla situationer. 
Det bokförlaget och företag i allmänhet i detta fall kan göra är att upprätta prognoser, 
vilket även Mancuso och Werner (2013) påpekar. 
 

6.3 PROGNOSTISERING 
Det specifika värdet av en tillgång och dess aktuella värde, går att koppla till att beräkna 
framtida kassaflöden, hävdar Jiménez (2013). Marton m.fl. (2013) hänvisar till 
definitionen av en tillgång och förklarar vidare att tillgångars ekonomiska fördelar i 
framtiden yttrar sig genom att tillgångar måste kunna generera kassaflöden i framtiden. 
För ett varulager sker detta vid en försäljning, som i vårt fall yttrar sig i försäljningen av 
litteratur. Kassaflödesprognoser bygger enligt controllern på förväntade intäkter och 
kostnader, där definitionen Marton m.fl. (2013) beskriver just förutsätter förväntade 
kassaflöden och ger därmed företagen ingen säkerhet.  
 
Naturligtvis anser vi att det är önskvärt med positiva kassaflöden, men precis som efter-
frågeprognoser är det svårt att förutspå framtiden. Då efterfrågan är kopplad till 
företagens ekonomiska resultat anser Mancuso och Werner (2013) att företag behöver 
arbeta med efterfrågeprognoser och vara uppmärksamma på omvärlden, vilket även vi 
tycker. Efterfrågeprognoser kan kopplas till förläggarens kontinuerliga kontakt med till 
exempel kursansvariga lärare, för att kunna bedöma en boks efterfrågan, livslängd och 
framtid. Å ena sidan har bokförlaget tillgång till faktisk statistik (exempelvis 
försäljningshistorik) och å andra sidan innebär efterfrågeprognoser att både 
bedömningar och uppskattningar görs. Vid det här laget kan den faktiska statistiken 
utgöra ett ”säkert” underlag till en prognos, men vi ställer oss frågan huruvida 
bokförlaget kan lita på till exempel försäljningsstatistik. Trender och efterfrågan på 
exempelvis kurser ökar och minskar, vilket kan innebära att bokförlagets föregående års 
statistik på antal sökande till en kurs kan ha förändrats. Förläggaren förklarade att 
trender snabbt kan vända; ”Helt plötsligt kanske en bok som inte sålt så bra kommer in 
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på kurser med flera tusen studenter.” Det blir därmed även svårt att lita på statistiken. 
Både antal sålda böcker och antal sökanden kan ändras, men det är naturligtvis bra om 
bokförlaget åtminstone kan göra uppskattningar. 
 
I den teoretiska referensramen framgår även att företag vid efterfrågeprognoser, enligt 
Mancuso och Werner (2013), ska ta hänsyn till bland annat risken för att produkter 
passerat bäst-före-datum. Efterfrågeprognoser skall särskilt rikta sig till produkter med 
kort hållbarhet och kort varaktighet samt ömtåliga produkter. I bokförlagets fall rör det 
sig enligt oss om facklitteratur inom juridik och redovisning som lätt blir föråldrad när 
nya upplagor kommer ut, då den föregående upplagan direkt blir inaktuell. Vi tycker att 
bokförlaget, men även andra företag som tillhandahåller liknande produkter, inte skall 
producera för stora volymer, för att undvika att produkter inte säljs. Även detta skriver 
Casagrande och Hoss om (refererad i Mancuso och Werner, 2013). 
 
Chefen och förläggaren påpekade att e-boksutgivning för kurslitteratur är obefintlig i 
dag, då det inte finns tillräckligt säkra kopieringsskydd. Vi anser att om utvecklingen av 
e-böcker skulle öka, med osäkra kopieringsskydd, skulle problemet med andrahands-
marknaden troligtvis öka på grund av fördelarna; för studenter blir det enklare att skicka 
en e-bok istället för att skicka den fysiskt med posten. Många böcker skickas mellan 
Sveriges olika städer och det blir enligt oss även en säkrare handel när e-böcker istället 
skickas via internet. Då vi i dag lever i ett allt mer digitaliserat samhälle, där många 
innehar både mobiltelefoner och läsplattor som skulle stödja inläsningen av e-böcker, 
skulle övergången till e-böcker inte bli en stor omständighet. Vi tror att detta skulle 
accepteras snabbt i samhället. Dessutom skulle studenter bara kunna kopiera delar av en 
bok, speciellt när det gäller lagböcker som är tunga böcker. En boks alla kapitel eller 
sidor kommer aldrig till användning under en kurs och det skulle därmed underlätta att 
ha en bok i digital form.  
 
Vi hävdar dock att även prognostisering av e-böcker skulle bli svår, då handeln mellan 
studenter möjligtvis skulle öka och detta skulle för bokförlaget innebära dolda 
intressenter. Skulle bokförlaget enbart tillhandahålla e-böcker, skulle trycktiden på tolv 
veckor minska. Då skulle bokförlaget även kunna svara på oförutsedda förändringar på 
marknaden – förläggaren nämnde att en bok som haft ett lågt försäljningsantal plötsligt 
kan bli aktuell och efterfrågas av många studenter, där det då innebär att ha dessa i varu-
lagret. Då bokförlaget fraktar litteratur exempelvis via båt och lastbil idag, skulle en 
övergång till e-böcker spara både tid och pengar då studenter skulle kunna skicka 
litteratur via internet. Dessutom blir miljöpåverkan mindre.  
 

6.4 INKURANS  
I bokförlagets fall medför inkurans att alla böcker i varulagret inte säljs, förklarade 
controllern. Detta är enligt controllern kopplat till prognostisering av framtida 
försäljning, det vill säga jämföra dagens varulagervärde med kommande års försäljning. 
Gupta (1998) menar att inkurans handlar om tid och användning. Minskar 
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användningen, ökar inkuransavdraget för företag. Att användningen minskar innebär i 
sin tur att produkter blir äldre. Då denna uppsats fokuserar på facklitteratur inom juridik 
och redovisning, anser vi att både tid och användning är relaterade till denna del av 
litteraturområdet. I samband med att nya upplagor av exempelvis lagböcker regelbundet 
uppdateras och trycks, innebär detta att tiden påverkar användningen. Det förefaller oss 
logiskt att en äldre bok används i mindre utsträckning än en nyutgiven bok, speciellt 
inom juridik och redovisning, då små förändringar i till exempel skattemässiga 
procentenheter kan innebära omfattande fel vid beräkningar och därmed missvisande 
resultat. Till tid och användning kopplar vi även tillförlitlighet. En äldre bok kan brista 
på sin korrekthet och därmed bli underlag till inkurans, men även till makulering. För 
bokförlaget sker makulering när en bok blir föråldrad, när försäljningspotentialen 
minskar eller när en ny upplaga kommer ut. Enligt controllern innebär makulering med 
andra ord en fysisk handling när en bok kasseras.  
 
Bradley och Dawson (1998) menar att inkuransrisk av IT-system kan vara till exempel 
att en stationär dator utsätts för inkurans när den inte längre stöds av marknaden. Detta 
innebär att ny teknik har blivit aktuell, som medför att den äldre blivit inaktuell och inte 
längre efterfrågas på marknaden. Förändringar i efterfrågan styrs därmed av en 
utveckling.  Singh och Sandborn (2006) framhäver vikten att följa teknikens utveckling, 
som kan innebära att anpassa sig och tillverka en produkt av det nyaste materialet, då 
många produkter utsätts för en kort produktlivscykel. Till dessa studier och 
forskningsresultat drar vi en parallell till facklitteratur inom juridik och redovisning, där 
vi anser att den snabba utvecklingen även är hänförlig till nyutgivningen av facklittera-
tur inom juridik och redovisning, men även annan facklitteratur. Skulle bokförlaget inte 
följa efterfrågan och därmed inte tillhandahålla ”rätt” litteratur i sitt varulager, skulle de 
riskera att förlora marknadsandelar när konkurrenter svarar på deras efterfrågan, vilket 
följaktligen troligtvis skulle resultera i inkuransavdrag och makulering för litteratur som 
inte skulle bli såld. Sing och Sandborn (2006) påstår att en anpassning även innebär en 
minimering av konkurrensen.  
 
Förläggaren berättade att det är svårt att undvika makulering av litteratur, då de fast-
ställda prognoserna aldrig kan svara på det verkliga utfallet. Dessutom är det inte 
möjligt att sälja alla böcker i varulagret precis innan en ny upplaga ges ut. Med andra 
ord gäller det att inte överproducera, förklarar Casagrande och Hoss (refererad i 
Mancuso och Werner, 2013). I vårt fall innebär det att inte trycka för många exemplar, 
som sedan måste makuleras. Vi ställer oss frågan om även makulering kan knytas an till 
tid och användning. Ja, det tycker vi; som nämndes under intervjuerna kan en minskad 
försäljningspotential leda till makulering, där försäljningen minskar med tiden vad 
gäller facklitteratur inom juridik och redovisning. Tid och användning kopplar vi till att 
varje bok har ett bäst-före-datum. Detta är enligt oss vad makulering egentligen betyder, 
då böcker som makuleras skickas till förbränning och blir fjärrvärme, vilket både chefen 
och förläggaren förklarade. Förläggaren menade att en bok som säljer, nästan alltid 
oavsett antal, ligger kvar i varulagret. En boks bäst-före-datum avgörs därmed av 
tidpunkten den kasseras från lagerhyllan.  
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Eftersom att en bok vanligtvis utsätts för inkurans innan den makuleras, kan vi påstå att 
vissa böcker har ett kortare bäst-före-datum än andra. Med andra ord har även inkurans 
ett bäst-före-datum, då böcker inte kan ligga i varulagret för alltid, utan blir till slut 
makulerade. Sing och Sandborn (2006) anser att det är svårt för företag att planera och 
bestämma ett exakt datum vid prognostisering av inkurans. Detta tycker vi även gäller 
vid makulering som är en följd av en inkurans. Det går aldrig att förutspå framtiden och 
kunna veta exakt när olika händelser kommer att inträffa. Då kan företag naturligtvis 
göra uppskattningar, men även dessa kan vara svåra att utföra om inget befintligt 
underlag ligger tillhanda. Controllern berättade; ”Man får uppskatta det så gott man 
kan, baserat på erfarenhet och marknaden”.  
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7 SLUTSATS 
 
 
I detta avslutande kapitel ges en kort överblick över uppsatsens innehåll, där vi åter-
anknyter till studiens forskningsfråga och syfte. Dessutom presenteras en reflektion över 
studiens genomförande samt förslag till fortsatta studier.  

 
7.1 SLUTSATS 
Studien har gett oss kunskap om hur varulagervärderingen utförs i praktiken. Samman-
taget resulterade detta i ett bra underlag för att besvara vår forskningsfråga.  
 
Bokförlaget värderar alla produkter till ett anskaffningsvärde, som de motsatsvis till 
teorin inte upplever några problem med. Vi konstaterade att det för bokförlaget ingår 
flera aspekter (inkurans, makulering och prognoser) i värderingen av varulagret. Den 
ekonomiska varulagervärderingen är en tämligen enkel process, eftersom bokförlaget 
arbetar med flera system (lagersystem och ekonomisystem) som underlättar 
värderingen. De ingående delarna i varulagervärderingen upplevs dock som 
problematiska och försvårar varulagervärderingen.  
 
En av aspekterna är att beakta förändringar i efterfrågan, då bokförlaget är helt bero-
ende av marknaden. Vi kan dock konstatera att prognostiseringen av efterfrågan på 
marknaden förefaller vara en svår uppgift, då det trots statistiska underlag alltid är svårt 
att förutspå framtiden. Även kontakten med omvärlden är avgörande för en tillförlitlig 
prognostisering, detta för att undvika att litteratur både blir underlag till inkurans och 
makulering, som i sin tur påverkar värderingen av varulagret.  
 
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det är svårt för bokförlaget att enbart värdera 
utifrån en mall, då ovanstående aspekter påverkar värderingen av varulagret. 
 

7.2 REFLEKTION ÖVER STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Vi anser att vi har genomfört studien bra, med ett tillfredsställande tillvägagångssätt, för 
att både uppfylla syftet med studien samt att besvara vår forskningsfråga. Dessutom 
lyckades vi få svar på delfrågan, som var ämnad att underlätta besvarandet av huvud-
frågan.  
 
Vid studiens början förväntade vi oss inte att inkurans skulle utgöra ett av de centrala 
begreppen i uppsatsen. Dock finns bara fakta och teori om inkurans i liten grad, varpå 
lite information om inkurans presenterades i kapitlet om regelverk. Efter ytterligare 
sökning av fakta fann vi ingen ny kunskap utöver det som redan var presenterat i 
kapitlet. Trots den korta informationen ansåg vi att inkurans skulle utgöra en del av 
analysmodellen. En annan aspekt att reflektera över är huruvida studiens tillförlitlighet 
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hade kunnat öka om personliga intervjuer utfördes, där vi möjligtvis även vid ett besök 
skulle kunna få dokument gällande exempelvis varulagervärdering.   
 
Slutsatsen vi har kommit fram till anser vi skulle kunna se annorlunda ut i ett annat bok-
förlag. Andra bokförlag har kanske en annan värderingsmetod, som i sin tur resulterar i 
andra problem som vi inte tagit hänsyn till i denna studie. Dessutom kan andra 
bokförlag vid tillvägagångssättet att prognostisera efterfrågan inte anse det lika proble-
matiskt och komplicerat.   
 

7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Förslag till fortsatta studier kan vara att jämföra varulagervärderingen av två bokförlag 
som tillämpar en och samma värderingsmetod. I vårt fall skulle vi kunna jämföra bok-
förlaget med ett annat bokförlag som också värderar enligt ett anskaffningsvärde. En 
allmän jämförelse mellan bokförlag (det vill säga inte grundat på ett anskaffningsvärde) 
skulle också kunna vara intressant för att öka förståelsen kring varulagervärdering och 
dess aspekter. Dessutom hade det även varit intressant att fördjupa problematiken kring 
värderingen av exempelvis tekniska produkter, som vi drog en parallell till i vår studie 
och göra liknande fallstudier av dessa. 
 
Om utvecklingen av e-böcker fortsätter att växa och ersätter ett fysiskt varulager kan det 
även vara spännande att studera huruvida det blir aktuellt med ett lager eller inte och hur 
den värderingsprocessen skulle kunna utföras. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor till chefen 
 
1. Antal år i organisationen? 
 
2. Utbildning? 
 
3. Befattning/Arbetsuppgift? 
 
4. Vilken roll har du i värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning? 
 
5. Hur fungerar ett varulager i ett bokförlag? 

• Har ni ett lager eller är lagret uppdelat, där exempelvis facklitteratur inom juri-
dik och redovisning utgör en del?  

• Upplever ni problem med värderingen, del av varulagret i allmänhet samt av 
facklitteratur inom juridik och redovisning? 

• Vem värderar varulagret?  
• Vem värderar facklitteratur inom juridik och redovisning? 

6. Hur påverkade/beroende är ni av marknaden respektive efterfrågan vid värdering av 
facklitteratur inom juridik och redovisning?  
 
7. Har ni något redovisningssystem gällande (varulager) beslutsfattande?  

• Anser ni detta tillförlitligt och korrekt? 
• På vilket sätt? 

8. Försöker ni minska på lagret för att kanske delvis övergå till e-böcker, eller på grund 
av något annat? 
 
9. När anser ni böcker blir föråldrade? Vad ligger till grund för att ta ställning till denna 
fråga?  

• Vad händer med föråldrad facklitteratur inom juridik och redovisning?  
• Vem bestämmer 
• Statistik underlag 
• Kan dessa fortfarande användas?  
• På vilket sätt i så fall och vem använder dessa? 
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Bilaga 2, Intervjufrågor till förläggaren 
 
1. Antal år i organisationen? 
 
2. Utbildning? 
 
3. Befattning/Arbetsuppgift? 
 
4. Vilken roll har du i värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning? 
 
5. Hur fungerar ett varulager i ett bokförlag? 

• Hur lång tid tar värderingen av varulagret? 
• Har ni ett lager eller är lagret uppdelat, där exempelvis facklitteratur inom juri-

dik och redovisning utgör en del?  
• Upplever ni problem med värderingen, del av varulagret i allmänhet samt av 

facklitteratur inom juridik och redovisning? 
• Vem värderar varulagret?  
• Vem värderar facklitteratur inom juridik och redovisning? 

6. Hur påverkade/beroende är ni av marknaden respektive efterfrågan vid värdering av 
facklitteratur inom juridik och redovisning?  
 
7. Hur ofta köps facklitteratur inom juridik och redovisning in? 
 
8. Har ni något redovisningssystem gällande varulager?  

• Anser ni detta tillförlitligt och korrekt? 
• På vilket sätt? 

9. Försöker ni minska på lagret för att kanske delvis övergå till e-böcker, eller på grund 
av något annat? 
 
10. När anser ni böcker blir föråldrade? Vad ligger till grund för att ta ställning till 
denna fråga?  

• Vad händer med föråldrad facklitteratur inom juridik och redovisning?  
• Kan dessa fortfarande användas?  
• På vilket sätt i så fall och vem använder dessa? 
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Bilaga 3, Intervjufrågor till controllern 
 
1. Antal år i organisationen? 
 
2. Utbildning? 
 
3. Befattning/Arbetsuppgift? 
 
4. Vilken roll har du i värderingen av facklitteratur inom juridik och redovisning? 
 
5. Vilka lagar/rekommendationer/regler följer ni vid värdering av varulagret? 

• Vilka redovisningsprinciper följer ni vid värdering av varulagret? 
• Ligger något annat till grund för värderingen av varulagret? 

6. Hur fungerar ett varulager i ett bokförlag? 
• Hur går värderingen av varulagret till? 
• Hur lång tid tar värderingen av varulagret? 
• Har ni ett lager eller är lagret uppdelat, där exempelvis facklitteratur inom juri-

dik och redovisning utgör en del?  
• Upplever ni problem med värderingen, del av varulagret i allmänhet samt av 

facklitteratur inom juridik och redovisning? 
• Vem värderar varulagret?  
• Vem värderar facklitteratur inom juridik och redovisning? 

7. Har ni bytt värderingsmetod någon gång? Ja/Nej? Orsak? 
 
8. Har ni något redovisningssystem gällande varulager?  

• Anser ni detta tillförlitligt och korrekt? 
• På vilket sätt? 

9. Handskas ni med inkurans?  
• Om ja: På vilket sätt?  
• När uppstår inkurans för varulagret i allmänhet samt facklitteratur inom juridik 

och redovisning? Det vill säga vilka är inkuransfaktorerna? 
• På vilket sätt påverkar detta värderingen?  
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