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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Skogsindustrin utgör en stor del av Sveriges ekonomi. En betydande del av 

Sveriges skogar ägs av publika aktiebolag och den svenska staten. År 2005 
infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att de svenska 
skogsföretagen skulle redovisa skogstillgångar till verkligt värde istället för 
till historiskt anskaffningsvärde.   

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att ge en ökad förståelse av hur företag 
inom den svenska skogsindustrin värderar sina skogstillgångar till verkligt 
värde i enlighet med IAS 41. Dessutom kommer uppsatsen att undersöka 
hur utförliga upplysningar företagen lämnar i sina årsredovisningar om vär-
dering till verkligt värde av sina skogstillgångar. 

 
Metod: Uppsatsen följer ett deduktivt tillvägagångsätt, vidare genomförs uppsatsen 

utifrån en kvalitativ ansats. För att samla in primärdata används öppna in-
tervjuer med representanter från fyra svenska skogsbolag, samt en doku-
mentundersökning av de fyra svenska skogsföretagens årsredovisningar.  

 
Slutsats: Samtliga av de intervjuade företagen tillämpar en nuvärdesberäkning för att 

beräkna det verkliga värdet på den växande skogen. Nuvärdesberäkningen 
kräver att företagen gör många framtidsantaganden. Då skog har en lång ro-
tationsperiod (cirka 80-100 år) blir framtidsantagandena problematiska, och 
bedömningen av det verkliga värdet subjektiv. Vidare görs inte enhetliga an-
taganden på företagen vilket leder till svårigheter att jämföra det verkliga 
värdet på företagens växande skog. De upplysningar som företagen lämnar 
kunde vara mer utförliga, mer utförliga upplysningar hade förväntats ef-
tersom värderingen av den växande skogen är förknippad med många fram-
tidsbedömningar.   
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Abstract 
 
Background:  The Swedish forest industry constitutes a great part of the Swedish econo-

my. Swedish publicly listed companies, and the Swedish government own a 
large part of the Swedish forestland. In 2005, Swedish companies had to 
apply to international accounting standards. According to these internation-
al accounting standards, forest assets should be valued at fair value.  

 
Purpose:  The purpose of this thesis is to increase the understanding of the valuation 

methods that Swedish companies use to value their forest assets at fair val-
ue. Additionally, this thesis examines the disclosures provided in the annual 
reports. 

 
Method:  To answer the purpose, a deductive approach was applied. Furthermore, a 

qualitative method was applied. The data was collected through interviews 
with four Swedish forest companies and a study of the four forest compa-
nies’ annual reports. 

 
Conclusion:  All of the included companies apply a present value method to estimate the 

fair value of their forest assets. In order to use a present value method the 
companies have to make assumptions about future outcomes. Due to the 
extensive rotation period of the forest assets, several problems are associat-
ed with the assumptions of the future outcomes. The assumptions about 
the future outcomes also make the valuation biased. The assumptions are 
not equal in the companies, which results in different valuations that make 
it difficult for investors to compare the fair value presented by the compa-
nies. The disclosures in the companies’ annual reports could be more de-
scriptive and detailed.  
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1 Inledning 
 
I kapitel 1 Inledning beskrivs den svenska skogsindustrin samt de internationella standarder som gäller för 
redovisning av skogstillgångar. Inledningskapitlet leder till uppsatsens forskningsfrågor samt uppsatsens 
syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
Sveriges skogsmarksareal uppgår till 22,7 miljoner hektar vilket motsvarar 66,9 procent av 
Sveriges totala landområde (Web, Sverige statistik, 2011-02-15). Skogen har en rad olika 
användningsområden, den utgör hem åt otaliga växt- och djurarter samt har många sociala 
värden för människor. Behovet av en fin närmiljö som bidrar till upplevelser och nöjen har 
alltid eftertraktats. (Skogsstyrelsen, 1999) Dessutom utgör skogen en stor del av Sveriges 
ekonomi. Skogsindustrin uppgår till omkring 10 till 12 procent av svensk industris syssel-
sättning, omsättning och förädlingsvärde, samt till tre procent av landets bruttonational-
produkt (BNP). Totalt sysselsätter skogsindustrin 68 000 personer. (Web, branschfakta, 
2011-02-11) Varje år avverkas över 70 miljoner kubikmeter svensk skog. Den avverkade 
skogen utvinns till olika ändamål, däribland papper, massa, värme och tillverkning av träva-
ror. (Web, skog, 2011-02-10) 

Sverige är en av de största exportörerna på världsmarknaden av skogsrelaterade produkter. 
Runt 85 procent av massa- och pappersframställning, och cirka 70 procent av de tillverkade 
trävarorna säljs utanför Sveriges gränser. Till exempel är Sverige exportör för en tiondel av 
Europas totala pappersförbrukning, samt en femtedel av Europas konsumtion av trävaror. 
(Web, branschfakta, 2011-02-11) 

Den svenska skogsmarken ägs till 50 procent av privatpersoner. Resterande 50 procent ägs 
utav publika aktiebolag (cirka 40 procent), staten samt olika kommuner, kyrkor eller lands-
ting. (Skogsstyrelsen, 1999) År 2005 inträffade något som innebar en stor förändring inom 
redovisningen av noterade skogsföretags skogstillgångar. En internationell trend bidrog till 
att regler angående redovisning av tillgångar till historiskt anskaffningsvärde lämnades till 
förmån för värdering till verkligt värde. Syftet med övergången till verkligt värde var att visa 
upp relevant information i företagets balansräkning på vad tillgångar är värda. Verkligt 
värde ansågs ge en mer rättvisande beskrivning av företagens tillgångar då det reflekterar 
marknadsvärdet. (SOU 2003:71)  

Inom redovisning har jord- och skogsbruk historiskt inte fått mycket uppmärksamhet från 
de internationella redovisningsorganisationerna. Anledningen var framför allt att de inter-
nationella redovisningsorganisationerna härstammar från USA och Storbritannien vilka är 
två länder där jord- och skogsbruk endast utgör en liten del av landets ekonomi. (Epstein 
och Jermakowicz, 2010) Vidare anger Epstein och Jermakowicz (2010) att en annan anled-
ning till varför jord- och skogsbruk inte ansetts viktigt inom redovisning är de unika fak-
torerna som är karakteristiska för branschen. En av faktorerna är biologisk förändring, hur 
levande tillgångar förändras, vilket inte stämmer överens med traditionella klassificerings-
grunder inom redovisningen. Dock går det inte att bortse från jord- och skogsbruk ef-
tersom det i många länder utgör en mycket stor industri, i vissa länder utgör jord- och 
skogsbruk upp till 50 procent av BNP. I mitten av 1990-talet beslutade de internationella 
redovisningsorganisationerna därför att jord- och skogsbruk inte längre kunde uteslutas 
från de internationella redovisningsstandarderna. (Epstein och Jermakowicz, 2010) 
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Europeiska Unionen (EU) hade länge haft ambitionen att förändra och harmonisera redo-
visningsstandarderna inom unionen. Tanken var att samtliga företag inom EU som är note-
rade på en reglerad aktiemarknad skulle följa samma redovisningsstandarder. (SOU 
2005:53) Syftet med en internationell standardisering av redovisningen var att öka jämför-
barheten mellan företag verksamma i olika länder. En harmoniserad redovisning skulle in-
nebära en mer rättvis marknad där olika företag skulle ha samma tillträde till kapital på den 
allt mer globala marknaden. (Sundgren, Nilsson, och Nilsson, 2009) Från företagens sida 
var intresset för en förändring mer grundat i affärsstrategiska och ekonomiska övervägan-
den än av mer redovisningsmässiga skäl (SOU 2003:71). Fördelarna var bland annat att 
förvärv, marknadsföring och dialog med aktieägarna i större utsträckning skulle bli möjliga 
över nationsgränserna. Framför allt var det jämförbarhet mellan företags årsredovisningar 
som sågs som det största argumentet för en förändring. Eftersom investerare från olika 
länder har lättare att bilda en uppfattning om olika företag om redovisningen var uppbyggd 
på liknande vis skulle detta leda till mindre kostnader för företagens kapitalanskaffning. Det 
skulle också bidra med konkurrensfördelar för företag som ville expandera över nations-
gränserna. (SOU 2003:71)   

År 2002 beslutade EU:s råd och parlament därför att godta en förordning om gemen-
samma internationella redovisningsstandarder. Beslutet innebar att med start år 2005 skulle 
samtliga noterade företag inom EU i koncernredovisningar följa gemensamma standarder. 
(SOU 2005:53) De internationella standarderna kallas International Accounting Standards 
(IAS), samt International Financial Reporting Standards (IFRS). IAS:s standarder började 
ges ut av International Accounting Standard Committe (IASC) på 1970-talet, och innehållet 
i standarden har varit känt för svenska företag en längre tid. När det svenska Redovisnings-
rådet (RR) skapades 1989 kom deras rekommendationer att, så länge det var i linje med den 
svenska skattelagstiftningen, påverkas mycket av innehållet från IAS:s standarder. År 2001 
bytte IASC namn till International Accounting Standards Board (IASB) och de redovis-
ningsstandarder som publicerats av dem har namngetts IFRS. Uppdateringar i tidigare IAS 
standarder har dock behållit beteckningen IAS. (Sundgren et. al., 2009)  

Redovisningen har under de senare åren utvecklats från att tillgångar ska redovisas till hi-
storiskt anskaffningsvärde till att i allt större utsträckning redovisas till verkligt värde 
(Sundgren et. al., 2009). Implementeringen av de internationella redovisningsstandarderna 
år 2005 innebar att noterade företag i koncernredovisningen skulle kunna värdera tillgångar, 
materiella som immateriella, till dess verkliga värde. Det är fem olika tillgångar i en balans-
räkning som omfattas av värderingsstandarderna: (SOU 2005:53) 

• Materiella anläggningstillgångar (IAS 16) 

• Immateriella tillgångar (IAS 38) 

• Finansiella instrument (IAS 39) 

• Förvaltningsfastigheter (IAS 40) 

• Biologiska tillgångar (IAS 41) 

Med materiella tillgångar, immateriella tillgångar samt förvaltningsfastigheter får företag i 
stor utsträckning själva välja om de vill värdera posterna i balansräkningen till verkligt 
värde, eller om de i stället vill använda det historiska anskaffningsvärdet. Finansiella in-
strument och biologiska tillgångar måste däremot värderas till verkligt värde. Skog klassas 
enligt IAS 41 som en biologisk tillgång och det betyder att noterade företag med skogstill-
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gångar efter år 2005 varit tvungna att redovisa skogstillgångarna till verkligt värde i kon-
cernredovisningen. (SOU 2005:53)    

Eftersom förordningen endast gäller för koncernredovisningen, och då en koncern inte är 
ett skattesubjekt får standarderna ingen direkt inverkan på det skatterättsliga området (SOU 
2005:53). Däremot får standarderna andra konsekvenser. När de stora svenska skogsföreta-
gen började tillämpa IAS 41 fick standarden stor påverkan på balansräkningarna. Till ex-
empel värderades de biologiska tillgångarna i Holmen AB upp med hela 40 procent, eller 2 
400 miljoner SEK, till följd av övergången till verkligt värde. (Sundgren et. al., 2009)    

1.2 Problemdiskussion 
Standarderna IAS och IFRS har utvecklats till ett globalt redovisningsspråk (Precht, 2007), 
och med standarderna följer ett ökat inslag av värdering till verkligt värde (Halling, 2009). 
Som tagits upp i sektion 1.1 Bakgrund är det endast i vissa standarder som värdering till 
verkligt värde är ett krav. Däribland återfinns IAS 41 Biologiska tillgångar som de noterade 
skogsföretagen måste följa vid redovisning av sina skogstillgångar.  

IASB hävdar att värdering till verkligt värde är den i teorin mest lämpliga metoden att vär-
dera tillgångar till eftersom verkligt värde ger aktieägare och analytiker en förklaring till ett 
företags nuvarande ställning (Precht, 2007). Kritik har dock riktats mot IFRS och IAS, dels 
för att standarderna är alltför detaljerade, men även för det verkliga värdets utbredning i re-
dovisningen. Bohlin (2009, s. 42) har sin syn på standarderna: 

”Detaljreglering och ett ökat krav på teoretisk korrekthet motverkar redovisningens viktigaste syfte; att an-
vändas som beslutsunderlag vid analyser av ett företag.” 

Bohlin (2009) menar att utformningen av de internationella standarderna bidragit till att 
göra redovisningen mer komplicerad och svårare att förstå. Värdering till verkligt värde kan 
också leda till en mer kreativ redovisning då subjektiva bedömningar blivit ett påverkande 
inslag. I teorin går det att beräkna tillgångens verkliga värde genom olika metoder, i verk-
ligheten måste dock antagna belopp användas vilket medför att antagandena styr tillgångens 
värde. (Bohlin, 2009) Som kommer diskuteras i sektion 3.1 IAS 41 Jord-och skogsbruk finns 
det flera olika tillvägagångssätt att avgöra en biologisk tillgångs verkliga värde. Det kan no-
teras redan här att värdering till verkligt värde kan vara mycket problematiskt, speciellt om 
det inte finns någon aktiv marknad för den biologiska tillgången. En metod som används 
för att avgöra det verkliga värdet är att beräkna ett nuvärde på de nettobetalningar som den 
biologiska tillgången förväntas generera (IAS 41, p.22). Metoden kräver att olika antagan-
den görs om framtiden (Marton, 2008a). Enligt Seth och Tjäder (2003) är det problematiskt 
att med exakthet bedöma värdet på skogstillgångar. Avvikningar från den biologiska till-
gångens marknadsvärde blir oundvikliga när det är många aspekter och faktorer som på-
verkar beräkningarna. Också det faktum att varje företag gör egna beräkningar av tillgång-
arnas verkliga värde är intressant. Detta skulle kunna leda till olika beräkningar beroende på 
vilket företag som har gjort värderingen. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur 
värderingen till verkligt värde går till inom den svenska skogsindustrin, och även undersöka 
hur de svenska skogsföretagen går till väga för att tillämpa den teori som finns uppställd i 
IAS 41. Det skulle även vara intressant att veta om skogsföretagen upplever eventuella 
problem vid värderingen.  
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Ytterligare kritik mot värdering till verkligt värde är att det kommer innebära stora sväng-
ningar i företagens resultat. Gunnar Ek och George Pettersson1 konstaterade år 2007 att 
det kunde innebära problem med verkligt värde när konjunkturen vänder nedåt. (Precht, 
2007) En nedgång skulle leda till stora kostnader i resultaträkningen och tillgångarnas värde 
skulle minska kraftigt i balansräkningen. Gunnar Ek hävdade att värdering till verkligt värde 
kan bidra till att företags värden blir urholkade och att intressenter ifrågasätter företagens 
sundhet. (Precht, 2007) Eftersom det nu (2011) är sex år sedan implementeringen av IAS 
41 vore det intressant att ge en bild av hur skogsföretagen tycker att IAS 41 har fungerat. 

Som nämns i tidigare stycke bygger värdering till verkligt värde på antaganden när det inte 
finns en aktiv marknad för tillgången. Enligt George Pettersson bygger även hela IFRS i 
stort på principer som måste tolkas (Precht, 2007). Ur intressenternas synpunkt kan det 
därför vara svårt att förstå informationen som företag presenterar i sina årsredovisningar. 
Då standarderna är mycket detaljerade riskerar det att förvärra användbarheten av redovis-
ningen (Bohlin, 2009). Det är därför även intressant att undersöka hur företagen inom 
skogsindustrin väljer att presentera informationen angående den värdering som gjorts på 
deras biologiska tillgångar. Framför allt är det intressant att undersöka hur mycket av in-
formationen om värdering till verkligt värde på skogstillgångar som når ut till allmän åsyn, 
och om de upplysningar som presenteras leder till att intressenter kan göra jämförelser med 
andra skogsföretag. 

1.3 Forskningsfrågor 
Problemdiskussionen har lett fram till följande forskningsfrågor som kommer att behandlas 
i den här uppsatsen.   

• Hur går svenska skogsföretag tillväga för att värdera skogstillgångar enligt IAS 41? 
• Upplever svenska skogsföretag att det finns problem med att värdera skogstill-

gångar till verkligt värde enligt IAS 41? 
• Är det verkliga värdet av den växande skogen jämförbart mellan företag? 
• Hur utförlig information om värderingen till verkligt värde återges i de svenska 

skogsföretagens årsredovisningar? 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att ge en ökad förståelse av hur företag inom den svenska 
skogsindustrin värderar sina skogstillgångar till verkligt värde i enlighet med IAS 41. Dessu-
tom kommer uppsatsen att undersöka hur utförliga upplysningar företagen lämnar i sina 
årsredovisningar om värdering till verkligt värde av sina skogstillgångar. 
 
1.5 Avgränsningar 
Bakgrunden och problemdiskussionen har utformat uppsatsens syfte, utifrån uppsatsens 
syfte måste vissa avgränsningar göras. Uppsatsen utgår från standarden IAS 41, standarden 
behandlar biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksprodukter vid skörd samt statliga bi-

                                                
1 Gunnar Ek är ansvarig för bevakning av bolag för Aktiespararnas räkning samt är sammanträdesledare för 

Aktiespararnas bolagskommitté. George Pettersson jobbar som auktoriserad revisor på KPMG med specia-
lisering mot internationella noterade företag. Han sitter även med i styrelsen för FAR SRS samt Rådet för 
finansiell rapportering.  
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drag (IAS 41, p. 2). Uppsatsen kommer däremot endast fokusera på skogstillgångar (väx-
ande skog) som klassas som en biologisk tillgång. IAS 41 behandlar vidare tre områden, 
vilka är upplysningar i årsredovisningen, användning av redovisningsprinciper samt värde-
ring. Uppsatsen kommer att fokusera på hur värderingen av skogstillgångar går till samt 
vilka upplysningar som lämnas om värderingen för respektive företag. 

1.6 Disposition 
För att besvara uppsatsens syfte följer uppsatsen följande disposition: 

Inledning	  

Metod	  

Referensram	  

Teore3sk	  
Referensra

m	  

Empiri	  

Analys	  

Slutsats	  

 
I kapitel 1 Inledning beskrivs den svenska skogsindustrin samt de internat-
ionella standarder som gäller för redovisning av skogstillgångar. Inled-
ningskapitlet leder till uppsatsens forskningsfrågor samt uppsatsens 
syfte.  
 
I kapitel 2 Metod presenteras det tillvägagångsätt som används för att be-
svara uppsatsens syfte. Här redogörs också för de metoder som använts 
för att samla in och analysera data. Slutligen förs en diskussion om upp-
satsens tillförlitlighet samt om källkritik. 
 
 
I kapitel 3 Referensram presenteras standarden IAS 41 Jord- och skogs-
bruk, vilken anger hur biologiska tillgångar ska värderas samt vilka upp-
lysningar ett företag ska lämna om sina biologiska tillgångar. Vidare re-
dogörs för väsentliga faktorer inom skogsbruket som ligger till grund för 
värdering till verkligt värde. 

 
I kapitel 4 Teoretisk referensram presenteras redovisningens kvalitativa 
egenskaper, här diskuteras även för- och nackdelar med värdering till 
verkligt värde. Vidare presenteras tidigare forskning om värdering till 
verkligt värde av biologiska tillgångar och om det är lämpligt att värdera 
biologiska tillgångar till verkligt värde. 

 
I kapitel 5 Empiri presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts med 
skogsföretagen angående hur en värdering till verkligt värde av den väx-
ande skogen går till. Vidare presenteras också den dokumentundersök-
ning som gjorts angående upplysningar enligt IAS 41 som företagen in-
formerar om i deras årsredovisningar. 

 
 
I kapitel 6 Analys analyseras resultatet av intervjuerna med och doku-
mentundersökningen av de fyra skogsföretagen. Informationen från em-
pirin sammanförs med de teorier och bakgrundsfakta som presenteras i 
kapitel 3 Referensram och kapitel 4 Teoretisk referensram. 

 
I kapitel 7 Slutsats presenteras de slutsatser som har framkommit genom 
att analysera intervjuerna med och dokumentundersökningen av de fyra 
skogsföretagen, därigenom besvaras uppsatsens forskningsfrågor. 
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2 Metod 
 
I kapitel 2 Metod presenteras det tillvägagångsätt som används för att besvara uppsatsens syfte. Här redo-
görs också för de metoder som använts för att samla in och analysera data. Slutligen förs en diskussion om 
uppsatsens tillförlitlighet samt om källkritik. 

 
 

”Metodläran är de tillvägagångssätt som vi kan använda oss av när vi ska samla in, bearbeta och sam-
manfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap” 

(Andersen, 1998, s. 13) 

2.1 Vetenskaplig syn 
”Possibly the most important idea contributed by the Greeks was that reality could be characterized by op-

posites and that there is an essential duality in all the things” 

(Ryan, Scapens och Theobold, 2002, s. 9) 

Forskning inom redovisning brukar klassas som samhällsvetenskaplig forskning, eftersom 
den är relaterad till samhällsbildande frågor (Ryan, et. al., 2002). Som citatet ovan från Ryan 
et. al. (2002) uttrycker kan verkligheten betraktas från olika synsätt. Ryan, et. al. (2002) skil-
jer på subjekt och objekt för att förklara de olika synsätten. Betraktaren ses som subjektet 
som utifrån dennes egna unika syn gör värderingar om vad som är rätt och fel hos objekt 
runt omkring. Den samhällsbildande forskningen har delats in i sex olika ontologiska2 sätt 
att se på världen där det mest objektiva sättet anses vara att se verkligheten som en konkret 
struktur och det mest subjektiva sättet är att verkligheten speglas av den mänskliga före-
ställningen. Skillnaden mellan de två extremerna är att genom ett objektivt synssätt skapas 
kunskap från observationer av verkligheten medan det subjektiva synsättet utgår från tolk-
ningar och människors fria vilja. (Ryan, et. al., 2002) 

Utifrån kategoriseringen mellan subjekt och objekt har det växt fram tre olika kunskaps-
uppfattningar inom redovisning; den positivistiska, den tolkande och den kritiska (Ryan, et. 
al., 2002). Med den positivistiska kunskapsansatsen menas att det vetenskapliga synsättet är 
objektivt och samtidigt värnar om regler och om hur redovisningen är uppbyggd. Teori och 
empiri ska vara oberoende av varandra och forskarens egna värderingar är inte relevanta. 
Den tolkande kunskapsansatsen däremot är relaterad till den sociala verklighet som redo-
visningen kretsar kring. Verkligheten skapas genom att människor integrerar med varandra 
och teorier användas till att förklara de subjektiva tolkningar som människor gör av verk-
ligheten. Den sista kunskapsansatsen, den kritiska, ska betraktas som något mittemellan de 
två första ansatserna, då det många gånger kan vara problematiskt att skilja på subjektiva 
och objektiva synsätt. Forskaren behöver inte som i den positivistiska ansatsen vara värde-
ringsfri, men åsikter ska kritiskt granskas och värderas. (Ryan, et. al., 2002) 

 

 

 

                                                
2 Avser läran om det varande (Web, Nationalencyklopedin, 2011-05-28) 
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Figur 2-1 Taxonomy of accounting research 
(Ryan, et. al. 2002, s. 40) 

Figur 2-1 Taxonomy of accounting research förklarar var de olika kunskapsansatserna befinner 
sig i förhållande till varandra. Den positivistiska ansatsen (mainstream accounting research) 
anses vara mest objektiv och värnar även om regler. Den tolkande ansatsen (interpretive re-
search) är subjektiv då den utgår från integration mellan människor. Den kritiska ansatsen 
(critical accounting research) återfinns mellan de två förstnämnda ansatserna. De tre ansat-
serna betraktas som en hjälp vid kategorisering av vetenskaplig syn. Dock understryks att 
de tre ansatserna endast ger en bred överblick och många gånger är för enkla i sina be-
skrivningar. Det kan också vara svårt för en uppsats att följa en kunskapsansats till fullo. 
(Ryan, et. al., 2002) Då den här uppsatsen strävar efter att beskriva verkligheten men inte 
kan garantera en helt värderingsfri syn kan uppsatsen till viss del anses följa den tolkande 
ansatsen. 

2.2 Fallstudie 
Inom redovisning finns olika typer av forskningsmetoder, fallstudier är en av de forsk-
ningsmetoder som på senare tid har blivit vanligare och har blivit accepterat som en lämplig 
forskningsmetod. En fallstudie används för att studera hur faktorer tillämpas i verkligheten. 
Det finns även olika typer av fallstudier, den här uppsatsen använder en beskrivande fall-
studie. En sådan fallstudie beskriver redovisningssystem, tekniker och andra redovisnings-
procedurer i verkligheten genom att undersöka ett antal företag för att se deras likheter och 
olikheter och på så vis komma fram till vad praxis är inom en viss bransch. (Ryan, et. al., 
2002) Den här uppsatsen kommer att undersöka hur företag inom den svenska skogsindu-
strin värderar sina skogstillgångar till verkligt värde i enlighet med IAS 41. Det kommer att 
göras genom att undersöka fyra svenska skogsföretag och uppsatsen är därför en fallstudie. 

2.3 Teoretiskt tillvägagångssätt 
Det teoretiska tillvägagångssättet handlar främst om att tillämpa den strategi som ger den 
bästa beskrivningen av verkligheten (Jacobsen, 2002). För det teoretiska tillvägagångssättet 
finns två huvudmetoder, induktiv och deduktiv metod. Den induktiva metoden utgår från 
empirin för att sedan övergå till teorin. (Jacobsen, 2002) Empirin ger här underlag för hy-
poteser som sedan testas (Carlsson, 1991). Anledningen till att den induktiva metoden utgår 

Radical structuralism Radical humanism 

Radical change 

Objectivism Subjectivism 

Functionalism Interpretive 
Regulation 

Critical accounting 
research 

Mainstream 
accounting research 

Interpretive research 
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från empirin är att forskaren ska samla information från verkligheten på ett öppet tillväga-
gångssätt, det vill säga forskaren ska samla information utan att vara påverkad av vad teo-
rier anger (Jacobsen, 2002). Den deduktiva metoden utgår istället från teorin, utifrån teorin 
ställs hypoteser upp vilka testas genom empirin (Befring, 1994). Enligt den deduktiva me-
toden anses det bäst att först införskaffa kunskap om teorier och på så vis kunna bilda en 
uppfattning om hur verkligheten ser ut, eller bör se ut. Empirin används sedan för att un-
dersöka om verkligheten stämmer överens med de förväntningarna som skapats genom te-
orin. (Jacobsen, 2002)  

Den här uppsatsen använder ett deduktivt tillvägagångssätt, uppsatsen utgår från teorier 
om redovisning och de standarder som finns om värdering till verkligt värde av skogstill-
gångar för att undersöka om teorierna stämmer överens med vad som sker i verkligheten. 
Den deduktiva metoden används för att skapa en förståelse om hur de svenska skogsföre-
tagen ska värdera sina skogstillgångar enligt IAS 41 samt vilka upplysningar företagen ska 
lämna om värderingarna i sina årsredovisningar enligt IAS 1 och IAS 41. Genom att först 
studera teorier och standarderna IAS 1 och IAS 41 möjliggörs en djupare undersökning av 
företag. Det deduktiva tillvägagångsättet minskar också risken att förbise viktiga aspekter så 
som avvikelser från standarderna IAS 1 och IAS 41 och varför sådana avvikelser görs. 

2.4 Val av ansats – kvalitativ och kvantitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga metoder, kvantitativ och kvalitativ me-
tod (Andersen, 1998). Genom en kvalitativ metod skapas en djupare förståelse av det stu-
derade problemet. När en kvalitativ metod tillämpas används statistik och matematik end-
ast i liten utsträckning, det viktiga vid en kvalitativ metod är istället insamlandet av ord. 
(Andersen, 1998) Vid användandet av kvantitativa metoder används istället statistik och 
matematik i stor utsträckning dessutom finns många riktlinjer gällande hur en undersök-
ning ska genomföras. En kvantitativ metod är mer ytlig. (Andersen, 1998)  

Denna uppsats baseras på en kvalitativ metod eftersom syftet med uppsatsen är att öka för-
ståelsen för hur svenska skogsföretag värderar sina skogstillgångar. För att kunna öka för-
ståelsen krävs en djupare metod. En kvalitativ metod kännetecknas av öppenhet, det är re-
spondenterna som i stor utsträckning bestämmer vilken information som forskarna samlar 
in. Under intervjuerna används inte frågor med angivna svarskategorier, respondenterna får 
istället i stor utsträckning tala fritt. Därför genererar en kvalitativ metod en genuin förstå-
else av en situation. (Jacobsen, 2002) 

Eftersom en kvalitativ metod är mer tidskrävande per undersökningsobjekt än en kvantita-
tiv metod kan endast ett fåtal objekt undersökas. Ett problem med att endast ett fåtal ob-
jekt undersöks är representativiteten för populationen hos de som undersöks. (Jacobsen, 
2002) I den här uppsatsen undersöks dock näst intill hela populationen. Populationen har 
fastställts till fem företag och av dessa undersöks fyra företag. Om populationens faststäl-
lande finns att läsa i sektion 2.5.1 Urval. 

2.5 Datainsamling  
För att besvara uppsatsens syfte krävs en metod för datainsamling som resulterar i den in-
formation som är relevant för uppsatsen. Insamlingsmetoden är även viktig då den påver-
kar uppsatsens trovärdighet. Det är viktigt att använda en insamlingsmetod som är lämplig 
för undersökningens problemställning. (Befring, 1994) Enligt Jacobsen (2002) lämpas indi-
viduella öppna intervjuer, gruppintervjuer och dokumentundersökningar som datain-
samlingsmetoder vid en kvalitativ metod. I den här uppsatsen används dels individuella 
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öppna intervjuer med företag från den svenska skogsindustrin som redovisar sina skogstill-
gångar enligt IAS 41 samt en dokumentundersökning av företagens årsredovisningar. I ta-
bell 2-1 finns en översikt av den datainsamling som gjorts till den här uppsatsen.  

  
Sekundärdata 

 
Dokumentundersökning 

 
Intervjuer 

Typ av data: Sekundärdata 
 

Primärdata Primärdata 

Syfte: Stödja analyser och 
slutsatser. 

För att kunna svara på vilka 
upplysningar företagen lämnar i 

sina årsredovisningar. 

För att kunna svar på 
hur värdering till 
verkligt värde av 

skogstillgångar går 
till. 

Insamlingsmetod: Böcker, databaser, in-
ternet och högskolans 

bibliotek. 

Undersökning av årsredovis-
ningar. 

Kvalitativa telefonin-
tervjuer. 

Urval: Årsredovisningar, ar-
tiklar, regelverk, litte-

ratur. 

Fyra företag från den svenska 
skogsindustrin som redovisar 
sina skogstillgångar enligt IAS 

41. 

Representanter från 
fyra svenska skogsfö-
retag. Samt en expert 
på skogliga diskonte-
ringsräntor.  

Tabell 2-1 Översikt av insamlad data 

Det finns två typer av data, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som redan 
finns insamlad och är tillgänglig. Sekundärdata har även samlats in för andra ändamål och 
av andra personer, forskare eller institutioner. (Andersen, 1998) Exempel på sekundärdata 
är böcker, vetenskapliga artiklar och årsredovisningar (Saunders, Lewis och Thornhill, 
2007). Vid användandet av sekundärdata måste hänsyn alltid tas till att data samlats in för 
ett annat ändamål och hur dess relevans stämmer överens med uppsatsens syfte (Befring, 
1994). Primärdata som är den andra typen av data, är den information som samlats in spe-
cifikt för att få underlag till undersökningen (Andersen, 1998). Primärdata består bland an-
nat av intervjuer, enkäter och observationer (Befring, 1994).  

Den sekundärdata som använts i den här uppsatsen består främst av böcker, artiklar, årsre-
dovisningar och hemsidor på Internet, källorna har använts för att samla in bakgrundsfakta, 
metodteorier samt teorier om redovisning till verkligt värde och redovisning av upplysning-
ar. För att få en bred bas till undersökningen har sekundärdata i olika former och av olika 
författare använts.  

Databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Jönköpings bibliotek har använts för in-
samlandet av artiklar. Främst har databasen FAR komplett använts. För att klargöra de 
standarder som finns angående värdering av skogstillgångar till verkligt värde och vilka 
upplysningar som ska lämnas om värderingen har IAS 1 och IAS 41 beskrivits i uppsatsen, 
även IAS 1 och IAS 41 har hämtats från databasen FAR komplett. Många av artiklarna har 
hämtats ur den svenska tidskriften Balans. Information om de företag som undersöks i den 
här uppsatsen har hämtats från respektive företags hemsida.  

För att inhämta primärdata till den här uppsatsen används fyra intervjuer med representan-
ter från svenska skogsföretag, en intervju med en expert på diskonteringsräntor för skogs-
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tillgångar och en dokumentundersökning av fyra svenska skogsföretags årsredovisningar. 
Dokumentundersökning om vilka upplysningar företagen lämnar i sina årsredovisningar 
angående värderingen av den växande skogen baseras på information från respektive före-
tags årsredovisning, årsredovisningarna har hämtats från företagens hemsidor. Den primära 
datainsamlingen har genomförts med syftet att få en djupare förståelse om hur värderingen 
till verkligt värde av skogstillgångar går till och vad företagen väljer att redovisa om värde-
ringen i sina årsredovisningar.  

2.5.1 Urval 

Den population som fastställts för uppsatsen är svenska börsnoterade- och statliga företag 
som äger skog och redovisar den till verkligt värde enligt IAS 41. För att fastställa vilka fö-
retag som inkluderas i populationen har hemsidan www.nasdaqomxnordic.com använts. 
Företagen som finns listade på Stockholmsbörsen, som äger skog i Sverige samt redovisar 
sina skogstillgångar enligt IAS 41 har studerats och inkluderats i populationen. Det anses 
viktigt att företagen äger skog i Sverige då värdering av växande skog påverkas av svenska 
lagar som till exempel Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och uppsatsens syfte är att studera 
hur värdering av skogstillgångar görs i enlighet med IAS 41 i den svenska skogsindustrin. 
Där igenom har fyra företag identifierats, dessa fyra företag är Holmen AB, SCA AB, Bergs 
Timber AB och Stora Enso AB. Vid en granskning av Stora Enso framkom att de inte 
längre äger någon skog i Sverige. Den skog som Stora Enso tidigare ägde i Sverige ägs se-
dan den 25 mars 2004 av Bergvik Skog AB (Web, vår organisation, 2011-05-13). Bergvik 
Skog har sedan år 2005 tillämpat IAS 41 och ansågs därför vara mer passande för uppsat-
sens syfte än Stora Enso. I Sverige finns endast ett statligt skogsägande företag vilket är 
Sveaskog AB, de är också Sveriges största skogsägare (Web, om Sveaskog, 2011-03-02). 
Populationen består således av fem företag, Sveaskog, Holmen, SCA, Bergs Timber och 
Bergvik Skog. Enligt Befring (1994) bör samtliga enheter undersökas när populationen är 
liten. Målet med denna uppsats har också varit att undersöka samtliga fem företag. Företa-
gen kontaktades varav samtliga företag, förutom SCA, ställde upp på en intervju. De före-
tag som kommer att studeras i uppsatsen är alltså Sveaskog, Bergvik Skog, Holmen och 
Bergs Timber. Skogsinnehavet varierar mellan företagen, Sveaskog som är störst innehar 3 
300 000 hektar produktiv skogsmark och Bergs Timber som är minst innehar 2050 hektar 
produktiv skogsmark. 

2.5.2 Intervjuer med skogsföretagen 

Att få kontakt med lämpliga respondenter är något som kan vara mycket tidskrävande och 
svårt. Att först ta kontakt via mail är därför att föredra då det är ett smidigt kommunikat-
ionsmedel. Det är också viktigt att mailet är intressant, kortfattat och koncist. (Lundahl och 
Skärvad, 1999) För att få tag på de mest lämpade respondenterna på företagen skickades 
först ett mail till de företag som ingår i den fastställda populationen. Mailet presenterade 
uppsatsens syfte och intervjun beskrevs kortfattat, mailet återfinns i bilaga 1, Förfrågan om 
deltagande i uppsatsen. Samtliga av de tillfrågade företagen, förutom SCA, visade ett intresse 
av att delta i en telefonintervju. Nästa steg i processen var att utse de mest lämpade re-
spondenterna på respektive företag då det första mailet skickats till företagens informat-
ionsavdelning eller liknande. Efter vissa hänvisningar från företagen kunde de personer 
som var mest insatta i företagets värdering av skogstillgångar kontaktas. Personerna kon-
taktades sedan med mail eller telefon och en senare tid avtalades för en telefonintervju.  

De kvalitativa intervjuerna som utförts med personer på skogsföretagen har varit semi-
strukturerade och tagit cirka 60 minuter att genomföra. Enligt Saunders, et. al. (2007) är 
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semistrukturerade intervjuer vanligt förekommande vid kvalitativa studier då syftet är att ge 
en djupare förståelse av hur en process går till. För att få en djupare förståelse av hur värde-
ringen till verkligt värde av skogstillgångar går till ansågs det viktig att de intervjuade perso-
nerna kunde tala fritt om ämnet. Frågorna var öppna men indelade i kategorier för att se-
dan kunna jämföra de olika respondenternas svar. Enlig Saunders, et. al. (2007) uppmuntrar 
öppna frågor till att respondenten svarar som den önskar, respondentens svar blir inte på-
verkat av hur frågan är ställd. En annan fördel med öppna frågor är att respondenten upp-
muntras att ge omfattande svar på frågorna. Enligt Jacobsen (2002) är en tredje fördel med 
öppna frågor att det inte läggs några begränsningar på vad respondenten kan svara. För att 
få en djupare förståelse om hur värderingen av skogstillgångar enligt IAS 41 går till ansågs 
det mycket viktig att få så mycket information som möjligt från respondenterna. Öppna in-
tervjuer lämpas även bäst när det är få objekt som undersöks och när en enskild individs 
åsikter är intressanta (Jacobsen, 2002). I den här uppsatsen undersöks endast fyra företag 
och de individer som arbetar med värderingen av verkligt värde av skogstillgångar på före-
tagen anses mycket viktiga för att uppnå en djup förståelse om hur processen går till på re-
spektive företag.   

Enligt Saunders, et. al. (2007) är frågeformuleringen väldigt viktig för att intervjuerna ska 
resultera i information som besvarar uppsatsens syfte. Vid en semistrukturerad intervju 
kombineras ofta öppna frågor med frågor som är mer slutna. Enligt Saunders, et. al. (2007) 
bör öppna frågor inkludera eller börja med ord som: ”Hur” och ”Varför”. De mer speci-
fika och stängda frågorna används för att få fram specifik information eller för att bekräfta 
fakta eller en åsikt. Frågorna börjar vanligtvis med: ”Hur många?”, ”Din åsikt är alltså”. 
Formulering av frågor som använts under intervjuerna med skogsföretagen återfinns i bi-
laga 2 Frågeformulär intervjuer med skogsföretag. 

Vid öppna intervjuer är det vanligast att intervjun genomförs genom att den som intervjuar 
och respondenten träffas, men det finns också möjlighet att göra en öppen intervju över te-
lefon (Jacobsen, 2002). Då respondenterna i denna uppsats återfinns på spridda platser i 
Sverige skulle fältintervjuer innefatta höga resekostnader, dessutom skulle intervjuerna bli 
mycket tidskrävande. Därför har intervjuerna genomförts över telefon. Enligt Jacobsen 
(2002) kan det dock vara en begränsning med intervjuer över telefon då många har svårare 
att prata om känsliga ämnen över telefon, viket kan vara lättare om två personer träffas, då 
en personlig kontakt uppstår. Vidare går den som intervjuar miste om att iaktta hur re-
spondenten reagerar och hur respondenten använder sitt kroppsspråk. Vad som dock är en 
fördel med telefonintervjuer är att det är en relativt anonym intervjuform. Respondenten 
behöver inte känna sig obekväm eller uppföra sig onormalt på grund av närvaron av den 
som intervjuar.  

För att kunna uppnå ett tillförlitligt resultat av intervjuerna är det viktigt att under intervjun 
eller direkt efter göra anteckningar för att fastställa vad som sagts (Saunders, et. al. 2007). 
För att inte missa viktiga svar genom att inte hinna med att anteckna har intervjuerna i den 
här uppsatsen spelats in, respondenterna har även informerats om att intervjuerna spelas in. 
Inspelningar har gjorts för att öka tillförlitligheten av intervjuerna och för att kunna dra 
korrekta slutsatser utifrån respondenternas svar.   

När intervjuerna med representanterna på respektive skogsföretag genomförts uppmärk-
sammades att många av respondenterna inte kunde redogöra detaljerat för hur diskonte-
ringsräntan i nuvärdesberäkningen framtogs. Det framkom även vid intervjuerna att det 
finns en extern expert för framtagandet av diskonteringsräntan, vid namn Björn Carlsson. 
Björn Carlsson kontaktades därför för en intervju, syftet med intervjun var att få en djupare 
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förståelse för hur diskonteringsräntan tas fram. Intervjun med Björn Carlsson var semi-
strukturerad och frågorna var öppna för att få så utförliga svar som möjligt. Frågeformulä-
ret som användes vid intervjun återfinns i bilaga 3 Intervjuformulär Björn Carlsson. 

2.5.3 Dokumentundersökning 

En dokumentundersökning av de fyra företagens årsredovisningar har genomförts för att 
kunna svara på forskningsfrågan: Hur utförlig information om värdering till verkligt värde återges i de 
svenska skogsföretagens årsredovisningar. Dokumentundersökningen genomfördes eftersom de 
flesta svaren kunde återfinnas i företagens årsredovisningar, intervjuer skulle inte tillföra 
mer relevant information om vad som faktiskt redovisas i årsredovisningarna. Dessutom 
skulle en dokumentundersökning vara mer lämplig tidsmässigt. Däremot ställdes följdfrå-
gor under intervjuerna med respektive företag om hur de resonerade om den information 
som lämnas i årsredovisningen.  

En dokumentundersökning anses bli mer fördelaktig om den utförs i kombination med 
personliga intervjuer eftersom intervjuerna kan bekräfta det som framkommit genom 
dokumentundersökningen. Vidare bidrar en dokumentundersökning till att forskaren är 
mer förberedd inför intervjun och risken att förbise viktiga aspekter minskar. Vidare är en 
fördel med dokumentundersökningar att inte samtlig information samlas in på en och 
samma gång som ofta är fallet då en undersökning baseras enbart på intervjuer. (Artsberg, 
2005) 

2.6 Uppsatsens trovärdighet 
Undersökningar som använder en kvalitativ metod har större risk att vara utsatt för 
forskarbias. Anledningen är att forskaren personligen har en stor del vid insamlandet samt 
bearbetningen av data. Forskaren tolkar själv materialet och bör därför också vara kritisk 
mot dels metoden som använts och materialet som framkommit. (Andersen, 1998) 

En uppsats trovärdighet består av tre faktorer, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet och 
möjlighet att styrka och bekräfta. Att uppsatsens resultat är tillförlitligt innefattar att under-
sökningen har gjorts enligt de regler som finns och att resultatet rapporteras till de personer 
som är en del av det område som studerats och att personerna får verifiera att uppsatsens 
resultat reflekterar vad som sker i verkligheten. (Bryman och Bell, 2007) I den här uppsat-
sen har respondenterna, vilka alla har en central roll i värderingsprocesserna i respektive fö-
retag, också fått läsa resultatet av deras intervjuer, har de velat korrigera något har juste-
ringar genomförts. Genom att låta respondenterna korrigera intervjuerna elimineras risken 
att det som sagts under intervjuerna tolkas felaktigt. Vad som dock kan ses som en negativ 
aspekt är att några av respondenterna har velat stryka vissa delar av intervjuerna vilka de 
ansett vara känslig information. Då den här uppsatsen behandlar vad företagen anser vara 
känslig information kan inte en exakt bild av verkligheten ges, däremot kan uppsatsen öka 
förståelsen för hur värdering av skogstillgångar till verkligt värde går till.  

Den andra faktorn för trovärdighet är överförbarhet. Kvalitativ forskning handlar ofta om 
att intensivt studera en liten grupp av individer som har liknande egenskaper, därför får den 
kvalitativa forskningen fokus på det unika av den verklighet som har studerats. Kvalitativ 
forskning uppmuntras därför att ge en utförlig redogörelse av detaljerna som ingår i den 
verklighet som studerats. En utförlig redogörelse innebär att ge en tät beskrivning så att 
andra får tillräcklig information för att kunna fastställa hur överförbara resultaten är till en 
annan miljö. (Bryman och Bell, 2007) Den här uppsatsen försöker ge en detaljerad bild av 
hur svenska skogsföretag går tillväga när de värderar skog till verkligt värde enligt IAS 41. 
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Då beräkningarna som företagen använder är mycket komplicerade har uppsatsen inte helt 
uppnått att ge en exakt bild av värdering av skog till verkligt värde. Bland annat presenterar 
uppsatsen inte någon kopia på de Exceldokument som företagen anger att de använder vid 
kassaflödesberäkningen. I det dokumentet inkluderar företagen samtliga kostnader och in-
täkter som är relevanta vid beräkningen. Förfrågning om att få ta del av Exceldokumentet 
har dock gjorts.  

Möjlighet att styrka och konfirmera är den tredje faktorn och innebär att forskaren inte 
medvetet påverkar uppsatsens resultat med personliga värderingar. (Bryman och Bell, 2007) 
Då den här uppsatsen är skriven utan tidigare erfarenhet inom skogsbruk eller av skogs-
branschen i övrigt anses inga medvetna värderingar vara inkluderade i uppsatsen. 

För att öka uppsatsens trovärdighet har mycket fokus lagts på att intervjua rätt personer. 
Personer som är insatta i värderingar till verkligt värde av skogstillgångar och som har arbe-
tat med värderingarna under lång tid har valts för intervjuerna. För att respondenterna 
skulle vara förberedda och därigenom ge detaljerade svar har respondenterna innan telefon-
intervjuerna fått ta del av frågorna över mail.  

2.7 Källkritik 
Sekundärdata måste alltid behandlas kritiskt då det finns en risk att den kan vara subjektiva 
och vinklade (Lundahl och Skärvad, 1999). Att samla sekundärdata från välkända organisat-
ioner anses bidra till att sekundärdatat anses mer tillförlitlig (Saunders, et. al., 2007). Detta 
har uppmärksammats när sekundärdata har samlats in till denna uppsats. Mycket av sekun-
därdatat har därför insamlats från kurslitteratur. De artiklar som insamlats har kommit från 
bibliotekets databaser. Den information som hämtats från internet är främst information 
rörande respektive företag och dess årsredovisningar. Respektive företags hemsida bör där-
för ses som relevanta källor. Primärdata har samlats in genom intervjuer och en dokument-
undersökning. Intervjuerna har genomförts med representanter från de fyra skogsföreta-
gen. Ett problem med öppna intervjuer är att respondenternas egna åsikter kan påverka de 
svar som respondenten återger (Ryan, et. al., 2004). Vidare kan respondenten vinkla svaren 
så de är i linje med företagets åsikter istället för att återge personliga åsikter (Jacobsen, 
2002). Dokumentundersökningen har genomförts på företagens årsredovisningar, doku-
ment som har granskats av respektive företags revisorer.  
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3 Referensram 
 
I kapitel 3 Referensram presenteras standarden IAS 41 Jord- och skogsbruk, vilken anger hur biologiska 
tillgångar ska värderas samt vilka upplysningar ett företag ska lämna om sina biologiska tillgångar. Vi-
dare redogörs för väsentliga faktorer inom skogsbruket som ligger till grund för värdering till verkligt värde. 

 

3.1 IAS 41 Jord- och skogsbruk 
Syftet med IAS 41 är att redogöra för hur jord- och skogsbrukstillgångar ska redovisas samt 
vilka upplysningar som ska lämnas i företagets årsredovisning (IAS 41). IAS 41 tillämpas på 
biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksprodukter samt statliga bidrag (IAS 41, p. 1). IAS 
41 tillämpas däremot inte på den mark vilken biologiska tillgångar växer på, marken redovi-
sas istället enligt IAS 16 Materiella anläggningstillgångar eller IAS 40 Förvaltningsfastigheter (IAS 
41, p. 2). Vidare tillämpas IAS 41 på skördade produkter från jord- och skogsbruksproduk-
ter, dock endast vid det tillfälle då de skördas. Efter skördetiden är det istället IAS 2 Varu-
lager som är den tillämpliga standarden, vilket innebär att IAS 41 inte tillämpas på själva 
förädlingen av jord- och skogsbruksprodukter. (IAS 41, p. 3) Ett exempel på definitionerna 
är djuret får som är en biologisk tillgång, ull klassificeras däremot som en jord- och skogs-
bruksprodukt och slutligen garn och mattor vilka definieras som produkter vilka uppkom-
mer genom förädling efter skörd (IAS 41, p. 4). För att ytterligare klargöra vad som omfat-
tas av IAS 41 innehåller standarden definitioner av viktiga begrepp. 

Enligt p. 5 (IAS 41) definieras jord- och skogsbruksverksamhet som: 

”Jord- och skogsbruksverksamhet består av ett företags biologiska omvandling och skörd av biologiska till-
gångar för försäljning eller för omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska till-

gångar.” 

Vidare definieras en biologisk tillgång som: 

”Ett levande djur eller en levande växt.” 
(IAS 41, p. 5) 

 Jord- och skogsbruksprodukter definieras som: 

”De skördade produkterna av företagets biologiska tillgångar.” 
(IAS 41, p. 5) 

För att ett företag ska få redovisa sina biologiska tillgångar krävs att vissa kriterier är upp-
fyllda, kriterierna återges i p. 10 (IAS 41). Företaget ska kontrollera tillgången samt ta del av 
de framtida ekonomiska fördelarna som tillgången genererar. Slutligen måste också värde-
ringen till verkligt värde eller tillgångens historiska anskaffningsvärde kunna fastställas på 
ett tillförlitligt vis. Vidare enligt IAS 41 p. 12 ska en biologisk tillgång redovisas till verkligt 
värde första gången den redovisas samt vid varje rapportperiods slut, de biologiska tillgång-
arna värderas till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader som är förknippade 
med tillgången. Skulle inte det verkliga värdet kunna beräknas på ett tillförlitligt vis ska den 
biologiska tillgången istället redovisas till historiskt anskaffningsvärde (IAS 41, p. 30). 
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Verkligt värde definieras enligt p. 8 (IAS 41) som: 

”Det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld kunna regleras, mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” 

Gällande biologiska tillgångar och jord- och skogsbruksprodukter är det vanligt att företag 
avtalar om att sälja tillgångarna vid ett senare tillfälle för ett avtalat pris. Avtalen behöver 
inte vara av relevans när en tillgångs verkliga värde beräknas, det är av större vikt att det 
verkliga värdet reflekterar den aktuella marknaden. (IAS 41, p. 16) 

För att beräkna en biologisk tillgångs verkliga värde finns olika metoder. Enligt IAS 41 är 
den bästa grunden för beräkning av det verkliga värdet om den biologiska tillgången finns 
på en aktiv marknad. Om den aktiva marknaden finns vid tillgångens aktuella plats och för 
tillgångens skick är det noterade priset på marknaden en mycket bra utgångspunkt för vär-
deringen. I vissa fall har ett företag tillgång till mer än en aktiv marknad, den marknad som 
ska användas vid värderingen till verkligt värde ska vara den mest relevanta marknaden. 
Den mest relevanta marknaden kan vara den marknad som tillgången förväntas säljas på. 
(IAS 41 p. 17) För att en marknad ska anses vara en aktiv marknad krävs att tre kriterier är 
uppfyllda. Det första kriteriet är att handeln på marknaden ska avse produkter som liknar 
företagets produkter. Det andra kriteriet är att det existerar intresserade köpare och säljare. 
Det tredje och sista kriteriet är att prisinformation från marknaden är allmänt tillgänglig. 
(IAS 41, p. 8) 

Om en aktiv marknad inte finns tillgänglig anger p. 18 (IAS 41) alternativ till hur ett företag 
ska beräkna det verkliga värdet på sina biologiska tillgångar. Det första alternativet är att 
tillämpa det senaste marknadspriset, vilket kan användas om det inte inträffat några större 
förändringar av ekonomiska omständigheter sedan transaktionstillfället ägde rum och rap-
portperiodens slut. Det andra alternativet är att använda marknadspriset för liknande till-
gångar, priserna justeras sedan för att återspegla skillnaderna. Det tredje alternativet är att 
företag använder ett jämförelseindex vid värderingen. Att använda ett jämförelseindex 
skulle till exempel kunna vara att uttrycka värdet för ett företags boskap i kilogram kött. I 
vissa fall kan de tre alternativen leda till tre olika bedömningar av det verkliga värdet, om en 
sådan situation uppstår ska företaget analysera orsakerna till skillnaderna och där igenom 
kommer företaget fram till det mest tillförlitliga värdet. (IAS 41, p. 19) 

Om dels marknadsvärdet och de tre alternativen som anges i p. 18 (IAS 41) saknas anger p. 
20 (IAS 41) ett ytterligare tillvägagångssätt att beräkna det verkliga värdet. Tillvägagångssät-
tet grundas på en nuvärdesberäkning. Nuvärdet beräknas genom de förväntade nettobetal-
ningarna från tillgången, vilka diskonteras med en aktuell marknadsränta. Syftet med en 
nuvärdesberäkning är att kunna fastställa tillgångens verkliga värde utifrån tillgångens aktu-
ella skick och plats. Vilket ska vara grunden när diskonteringsräntan beräknas. För att be-
räkna de framtida nettobetalningarnas nuvärde ska företagen ta med de nettobetalningar 
som tillgången anses generera på den mest relevanta marknaden. (IAS 41, p. 21) Vad som 
däremot inte ska inkluderas i nuvärdesberäkningen är kostnader avseende finansiering av 
tillgången samt beskattning eller återställning av de biologiska tillgångarna efter att de har 
skördats. Ett exempel på en återställningskostnad är kostnaden för nyplantering av skog ef-
ter avverkning. (IAS 41, p. 22) Sundgren et. al. (2009) beskriver de olika alternativen att 
värdera till verkligt värde som en värderingstrappa. En bearbetad variation av Sundgrens 
värderingstrappa återfinns i figur 3-1 Värderingstrappa 
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Figur 3-1 Värderingstrappa.  
(Bearbetad från Sundgren et. al., 2009, s. 41) 

Som synes i figur 3-1 Värderingstrappa finns tre sätt att värdera en tillgång till verkligt värde. 
Först ska ett marknadspris alltid eftersträvas. Finns inget marknadspris att tillgå för till-
gången är nästa steg att använda en analogi enligt IAS 41 är det att använda det senaste 
marknadspriset, liknande transaktioner samt jämförelseindex. Det tredje steget är att till-
lämpa en värderingsmodell så som en nuvärdesberäkning.  

Om en biologisk tillgång inte kan värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt vis ska den 
istället värderas till historiskt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskriv-
ningar och ackumulerade avskrivningar (IAS 41, p. 30). Om en tillgång kan värderas till 
verkligt värde på ett tillförlitligt vis bestäms första gången som tillgången redovisas. Anser 
ett företag att en tillgång vid detta tillfälle kan värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt 
vis värderas tillgången till verkligt värde tills företaget avyttrar tillgången. (IAS 41, p. 32) 
Företag ska vid skördetidpunkten alltid värdera jord- och skogsbruksprodukter till verkligt 
värde efter avdrag för försäljningskostnader. Anledningen är att IAS 41 utgår från att det 
alltid ska gå att upprätta ett tillförlitligt verkligt värde vid skörd. (IAS 41, p. 32) Första 
gången som en biologisk tillgång redovisas till verkligt värde och de gånger då en biologisk 
tillgångs verkliga värde ändras ska det redovisas som antingen en vinst eller förlust i företa-
gets resultaträkning för den period i vilken den uppkommer. (IAS 41, p. 26) 

3.2 Upplysningar 
I IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, beskrivs utförligt hur presentationen av årsredo-
visningen ska se ut, samt vilka krav på upplysningar som ska ges i samband med årsredo-
visningen. Syftet med standarden är att det ska vara lätt att jämföra företags årsredovisning-
ar, dels med företagets egna siffror från föregående år, men även med andra företag på 
marknaden. (IAS 1 p. 1) Årsredovisningarna ska ge en bild av hur företaget står finansiellt 
och informationen ska vara ett hjälpmedel vid kommande affärsmässiga beslut (IAS 1 p. 9). 
Enligt p. 36 (IAS 1) ska företag avlämna korrekta årsredovisningar minst en gång varje år. I 
årsredovisningen ska biologiska tillgångar (däribland skogstillgångar) tas upp som en sepa-
rat post i den medföljande balansräkningen (IAS 1 p. 54f).    

Att redovisningen ska ge en rättvisande bild finns tydligt beskrivet i IAS 1. I p. 15 (IAS 1) 
fastställs att en framställning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska presentareas 
på ett korrekt vis.  Det framgår också av standarden att företag i situationer där kraven från 
IFRS inte är tillräckligt utförliga själva ska redovisa ytterligare information för att underlätta 
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för användaren av årsredovisningen att förstå effekten av vad som har hänt (IAS 1 p. 17c). 
Det finns även en möjlighet att avvika från IFRS:s krav om kraven skulle innebära en miss-
visande bild av företaget. Skulle det vara fallet krävs att företaget i sin årsredovisning upply-
ser om att de har redovisat utifrån IFRS:s standarder, men att företaget frångått vissa till-
lämpningar för att kunna ge en rättvisande bild av företaget. (IAS 1 p. 19, 20b) 

I årsredovisningen ska upplysningar ges som förklarar de siffror som presenteras i bland 
annat balansräkningen och resultaträkningen. Upplysningarna presenteras vanligen i form 
av noter. Noter ska vara enkla att finna genom hänvisningar från respektive post i rappor-
terna. (IAS 1 p. 113) En upplysning som måste inkluderas är information om vilken värde-
ringsgrund som använts. Användaren ska lätt kunna förstå om en viss post är värderad till 
historiskt anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller verkligt 
värde. Detta kan få konsekvenser för hur läsaren ska tolka informationen. (IAS 1 p. 118) 
När det gäller upplysningar som det råder osäkerhet kring måste företaget ge sin syn på de 
förmodade framtida utsikterna. Bedömer företagen att det finns risk att värdena för till ex-
empel skogstillgångarna kommer behöva justeras med betydande belopp under det följande 
året måste detta upplysas om. (IAS 1 p. 125) Vidare krävs det vid fastställande av värdet på 
vissa tillgångar och skulder att företaget gör uppskattningar om framtiden. När det till ex-
empel inte finns trovärdiga marknadspriser att tillgå vid värdering till verkligt värde krävs 
det att företagen gör antaganden om bland annat uppskattade diskonteringssatser. (IAS 1 p. 
126) När redovisningen bygger på antaganden och subjektiva bedömningar om framtidens 
utfall leder det ofta till att justeringar av tillgångars och skulders värden blir vanligt före-
kommande mellan redovisningsperioder (IAS 1 p. 127). Information kring osäkerhet ska 
företaget upplysa om på ett begripligt sätt så att användaren av årsredovisningen kan förstå 
vilken syn samt vilka antaganden företaget gör angående framtida värderingar (IAS 1 p. 
129).  

3.2.1 Upplysningar enligt IAS 41 

Enligt IAS 41 ska upplysningar lämnas i företagets årsredovisning om vinster och förluster 
som uppkommer då en biologisk tillgång redovisas till verkligt värde för första gången eller 
om det verkliga värdet på en biologisk tillgång ändrats. Företag ska också lämna upplys-
ningar som beskriver varje grupp av biologiska tillgångar som företaget äger. Det kan vara 
kvantitativa eller kvalitativa upplysningar. (IAS 41 p. 40-42) 

Standarden IAS 41 uppmuntrar företag att kvantitativt beskriva varje grupp av biologiska 
tillgångar samt att i beskrivningen skilja på mogna och omogna biologiska tillgångar eller 
biologiska tillgångar som kan konsumeras och produceras (IAS 41, p. 43). Betydelsen av en 
biologisk tillgång som kan konsumeras är att den ska skördas eller säljas, till exempel skogs-
tillgångar som ska bli timmer (IAS 41, p. 44). Utöver dessa upplysningar ska en rad olika 
upplysningar lämnas i företagens årsredovisning. Upplysningar om de metoder som an-
vänts och de antaganden som gjorts när fastställandet av de biologiska tillgångarnas verkliga 
värde fastställts ska lämnas. Upplysningarna ska lämnas för varje grupp av biologiska till-
gångar samt för varje grupp av jord- och skogsbruksprodukter vid skördetidpunkten. (IAS 
41, p. 47) Vidare ska upplysningar lämnas om det verkliga värdet för jord- och skogsbruks-
produkter som skördats under rapportperioden (IAS 41, p. 48).  

I årsredovisningen ska det finnas upplysningar om det redovisade värdet på biologiska till-
gångar för vilka äganderätten är inskränkt samt värdet på biologiska tillgångar som ställts i 
säkerhet för andra tillgångar. Vidare ska det lämnas upplysningar om de belopp som är av-
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satta för utveckling och förvärv av biologiska tillgångar samt de strategier för finansiella ris-
ker i samband med jord- och skogsbruksverksamhet som företaget har. (IAS 41, p. 49) 

Bland upplysningarna ska en avstämning rörande förändringar av de biologiska tillgångar-
nas värde som skett under rapportperioden finnas. Avstämningen ska innefatta vinst eller 
förlust som uppkommit på grund av förändringar i det verkliga värdet. Upplysningarna ska 
också innehålla ökningar av värdet på biologiska tillgångar till följd av köp, företagsförvärv 
eller samgående samt minskningar till följd av försäljning och skörd. Vidare ska det redogö-
ras för nettot för valutakursdifferenser som uppkommit vid valutaomräkning. Finns det 
några övriga förändringar i värdet på de biologiska tillgångarna ska även upplysningar läm-
nas om de övriga förändringarna. (IAS 41, p. 50) 

Att det verkliga värdet på en biologisk tillgång ändras kan bero på dels fysiska förändringar 
samt prisförändringar på marknaden. Upplysningar om sådana förändringar är mycket an-
vändbara vid en analys av resultatet för rapportperioden samt för analys av företagets fram-
tidsutsikter, särskilt när produktionscykeln är längre än ett år. Om produktionscykeln är 
längre än ett år uppmuntras företag att lämna upplysningar om förändringen av det verkliga 
värdet eller dess storlek som skett på grund av prisförändringar och fysiska förändringar. 
(IAS 41, p. 51) Fysiska förändringar sker bland annat genom biologisk omvandling. Exem-
pel på sådana förändringar är fortplantning, tillväxt, produktion och försämring. Samtliga 
av förändringarna kan identifieras och värderas, dessutom har de en inverkan på framtida 
ekonomiska fördelar. (IAS 41, p. 52) 

Ett företags biologiska tillgångar kan utsättas för klimat- sjukdom- och naturbetingade ris-
ker, exempel på sådana risker är allvarlig torka eller kyla, insektsangrepp, översvämning el-
ler sjukdom. Om något skulle hända med företagets biologiska tillgångar på grund av ris-
kerna och det dessutom ger upphov till en väsentlig kostnad eller intäkt ska upplysningar 
om kostnaderna och intäkterna lämnas. Upplysningarna ska innefatta karaktär och belopp 
samt lämnas enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. (IAS 41, p. 53) 

3.3 Uppskjuten skatteskuld 
Uppskjutna skatteskulder behandlas av IAS 12 Inkomstskatter. En uppskjuten skatteskuld är 
den temporära skillnaden på en tillgångs redovisade värde och tillgångens skattemässiga 
värde (IAS 12 p. 5-7). Ett exempel på när en temporär skillnad uppkommer är när en till-
gång omvärderas. Skattepliktiga temporära skillnader medför uppskjutna skatteskulder som 
i sin tur redovisas som en skuld i balansräkningen. Värdet på den uppskjutna skatteskulden 
är den temporära skillnaden multiplicerat med den aktuella skattesatsen. Ett företag kan 
inte göra egna prognoser rörande skattesatsen och vad den kommer att vara i framtiden. 
Om skattesatsen ändras justeras även den uppskjutna skatteskulden, uppskjutna skatteskul-
der ska inte diskonteras. Värdet av den uppskjutna skatteskulden omprövas och omvärde-
ras vid behov vid varje rapportperiods slut. (Sundgren, et. al., 2009) 

3.4 Skogsbruk 
Skog är en av Sveriges mest betydelsefullaste naturresurser, dels för att den är förnyelsebar, 
och även för att den kan tillgodose många olika behov. (Skogsstyrelsen, 1999) Det kom-
mande stycket kommer ge en bild av vad i skogsbruket som är relevant vid värdering av 
skogstillgångar. 

Det finns flera grundbegrepp som är bra att känna till inom skogsbruk. Med skogsfastighet 
menas en avgränsad mark, marken kan inkludera allt från träd och växter till byggnader be-
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lägna på området (om inget annat finns avtalat). Ytan av skogsmark anges i hektar där en 
hektar motsvarar 10 000 kvadratmeter. (Seth och Tjäder, 2003)  

All kunskap om skogen kan samlas i en skogsbruksplan, vilken kan ge kunskap om hur 
mycket skog som företaget äger och hur den är uppdelad på olika trädslag och ålder. 
Skogsbruksplanen kan även beskriva vad som får avverkas och vilken eventuell skogsvård 
som måste utföras på skogen. Bestånd är ett vanligt ord inom skogsbruk, med bestånd me-
nas träd som växer på samma plats och som har likartad karaktär - det kan vara avseende 
ålder, trädslag eller något annat. I en skogsbruksplan ska bestånden beskrivas, skogsbruks-
planen ska ge information om bland annat beståndens areal, produktionsförmåga och vir-
kesförråd. En skogsbruksplan sträcker sig lämpligast över 10 år. (Wallin, 1990) 

För att kunna beräkna ett relevant skogsvärde måste relevant information tas fram om sko-
gen. Information bidrar även till att göra en ekonomisk planering för framtiden. Skogs-
bruksplanen ska fungera som ett verktyg för likviditets-, finansierings- och investeringspla-
nering för nutida och framtida behov. Inventering av skogstillgången ligger således till 
grund för skogsbruksplanen. Genom att undersöka vad skogen innehåller bildas en upp-
fattning om hur mycket tillgången är värd. (Seth och Tjäder, 2003) Inventering av skog görs 
genom en så kallad skogstaxering. Syftet med en taxering av skogen är dels att beskriva dess 
tillstånd och tillväxt, men också att notera eventuella förändringar som sker på sikt. Vid en 
skogstaxering delas skogen in i olika taxeringstrakter. Trakterna kan antingen vara perma-
nenta eller tillfälliga. De permanenta trakterna inventeras med jämna mellanrum och bidrar 
då till en ökad förståelse om hur skogen förändas genom tiden medan tillfälliga trakter end-
ast blir föremål för inventering en gång. Vid en taxering samlas information in om skogen, 
observationer och värden registreras och prover tas för vidare analys. (Institutionen för 
Skogstaxering, 1991)  

Vid mätning av en skogsmarks förmåga att producera virke används begreppet bonitet. 
Med bonitet avses hur många kubikmeter virke som kan framställas per år och hektar un-
der den totala rotationsperioden (livslängden) för skogen. Medelbonitet kan användas som 
utryck för att beskriva det medelvärde som samtliga bestånd på skogsfastigheten kan ha. 
Det är många saker som påverkar boniteten, bland annat markens jordart, vattenupptag-
ningsförmåga, breddgrad samt hur högt skogsfastigheten är belägen är avgörande faktorer. 
(Seth och Tjäder, 2003)  

År 2002 var det genomsnittliga marknadsvärdet för skogsfastigheter 195 SEK per skogs-
kvadratmeter. Beroende på typ av skog och täthet av densamma var det dock stor sprid-
ning från genomsnittet på 195 SEK per skogskvadratmeter runt om i landet. Därför är det 
uträknade marknadspris inte användbart i verkligheten. Vid värdering av skog är det svårt 
att jämföra pris mot andra skogsfastigheter. Således blir det svårt att göra en trovärdig vär-
dering genom att endast utgå från prisstatistik. Avkastningsvärde är ett begrepp som an-
vänts vid värdering av skogsfastigheter, avkastningsvärdet tas fram genom att nuvärdesbe-
räkna samtliga kommande intäktsbelopp från fastigheten. I avkastningsvärderingen inklud-
eras all relevant information som kan vara av betydelse för skogen. Det kan vara allt från 
hur skogstillståndet ser ut till priser för virke och kostnader relaterade till fastigheten. (Seth 
och Tjäder, 2003) 

Trots att produktionsförmågan oftast inte varierar genom tiden för en viss skogsfastighet 
kan tillväxten på densamma variera stort (Seth och Tjäder, 2003). Betydelsen av tillväxt och 
kvalitet är mycket stor för att driva ett effektivt skogsbruk. Med tillväxt menas att trädets 
alla delar expanderar, det kan vara på höjden, diametern eller i rotsystemet (Jäghagen och 
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Sandström, 1994). Med tillväxten förändras även värdet på tillgången, för att avläsa värde-
förändringen behövs information om till exempel ålder och virkesförråd för skogen samt 
information om träds tjocklek (Seth och Tjäder, 2003). Det finns flera saker som kan göras 
för att främja virkesproduktionen. Genom gallring avlägsnas sjuka och döda träd från sko-
gen och genom röjning tas vissa utvalda träd bort från beståndet. Genom gallring och röj-
ning får de kvarvarande träden bättre ljus och näring vilket resulterar i bättre virke vid av-
verkning. Det är dock inte helt lätt att tillämpa gallring och röjning så att värdet på skogen 
stiger. Om gallringen görs i för stor utsträckning riskerar virkesproduktionen att sjunka, 
och om bestånden inte tunnas ut kommer markens näring att gå åt även till träd som inte 
ger något värde. (Wallin, 1990) Normalt är dock en ökad tjocklek på träden synonymt med 
värdetillväxt. Grövre träd genererar mer timmer och innebär ofta högre priser. Ett område 
där gallring är gjord innebär således en minskning i volymtillväxt genom färre träd inom 
beståndet, men de träd som finns kvar bidrar till en ökad värdetillväxt. Det är därför viktigt 
att se på fler faktorer än enbart volymtillväxten när värdets sätts på en skogsfastighet, sköt-
sel och ålder är också viktiga aspekter. (Seth och Tjäder, 2003) 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) är den övergripande lag som behandlar skogsbruk i Sve-
rige, i lagen återfinns bestämmelser om hur skogsägare får begagna sitt skogsinnehav (Seth 
och Tjäder, 2003). Skogsvårdslagen innebär en relativt stor frihet för skogsägaren att själv 
ansvara för sin skog. Lagen värnar framför allt om bra återväxt, skydd av skogen samt mil-
jövård. (Jäghagen och Sandström, 1994) I paragraf 1 i Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) för-
klaras att skog ska betraktas som en nationell resurs som ska vårdas. Brukas skogen ska den 
samtidigt som den genererar avkastning tas omhand så att biologisk mångfald kan bevaras. 
Paragraf 5 ställer krav på återplantering vid en rad olika företeelser. Till exempel om skogen 
är skadad eller om den virkesframbringande förmågan inte tillvaratas efter avverkning. När 
ny skog anläggs ska det vara fokus på återväxt och de åtgärder som bidrar till en tät och 
frisk skog ska vidtas (Skogsvårdslagen, SFS 1979:429, § 6). Kravet på återväxt sträcker sig 
så långt att regering eller ansvarig myndighet kan bestämma om förbud av avverkning av 
vissa trädbestånd under viss tid för att gagna skogens utveckling (Skogsvårdslagen, SFS 
1979:429, § 10). Enligt paragraf 8 är det skogsägaren som är ansvarig för förvaltningen av 
skogen, och enligt paragraf 14 är skogsägaren också pliktig att upplysa Skogsstyrelsen om 
avverkning, vad som görs för att tillfredsställa naturvården när avverkningen sker samt vad 
som görs för att återväxten ska främjas. Regeringen alternativt den ansvariga myndigheten 
ska sätta upp riktlinjer för hur skog ska skötas för att största möjliga respekt ska tas till na-
turvård samt kulturmiljövård. Regeringen eller ansvarig myndighet bestämmer även de in-
satser som ska tas vid eventuella överträdelser av föreskrifterna. (Skogsvårdslagen, SFS 
1979:429, § 30).   
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4 Teoretisk referensram 
 
 I kapitel 4 Teoretisk referensram presenteras redovisningens kvalitativa egenskaper, här diskuteras även 
för- och nackdelar med värdering till verkligt värde. Vidare presenteras tidigare forskning om värdering till 
verkligt värde av biologiska tillgångar och om det är lämpligt att värdera biologiska tillgångar till verkligt 
värde.  

4.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
IASB:s föreställningsram innehåller olika kvalitativa egenskaper som redovisningen ska 
uppfylla. Enligt IASB är de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. (Sundgren, et. al., 2009) 

Med begriplighet menas att den information som företagen lämnar i sina årsredovisningar 
ska vara lätt att förstå för användarna. Det förutsätts dock att användarna har vissa baskun-
skaper om redovisning och affärsverksamhet. Vidare ska ett företag inte utelämna inform-
ation endast för att den anses svårförståelig. (Sundgren, et. al., 2009) 

Relevans innebär att informationen som återges i företagets årsredovisning ska vara rele-
vant för användarna. Informationen är relevant om den underlättar för intressenter att be-
döma inträffade, aktuella och framtida händelser och att intressenterna därigenom kan fatta 
ekonomiska beslut. Intressenter har ofta behov av att få information om företagets värde. 
Därför kan det argumenteras för att en balansräkning som innehåller verkliga värden är re-
levant för företagets intressenter. (Sundgren, et. al., 2009) 

För att redovisningen ska anses vara tillförlitlig ska informationen inte innehålla väsentliga 
fel eller på något vis vara vinklad. Problem uppstår ofta med värderingar som är baserade 
på uppskattade framtida kassaflöden eftersom informationen inte alltid är tillförlitlig. Ett 
tillvägagångssätt att hantera osäkra värderingar är att företagen lämnar utförliga upplysning-
ar i sin årsredovisning om hur värderingen går till. Vilket medför att intressenterna själva 
kan bedöma hur tillförlitlig värderingen är. (Sundgren, et. al., 2009) 

Jämförbarhet är den fjärde kvalitativa egenskapen. För att informationen ska anses var jäm-
förbar ska likartade händelser redovisas på ett likformigt sätt. Vilket leder till att den redo-
visade informationen blir jämförbar mellan företag och över tiden i samma företag. (Sund-
gren, et. al., 2009) 

4.2 För- och nackdelar med värdering till verkligt värde 
Ett företags redovisning ska tillgodose dess intressenter med information, informationen 
ska vara relevant så att den kan utgöra basen för intressenternas beslutsfattande. På så vis 
kan redovisningen anses ha en servicefunktion gentemot företagens intressenter. (Bengts-
son, 2008) Att redovisa tillgångar till historiskt anskaffningsvärde tillgodoser inte företagens 
intressenter med relevant information, alltså information som kan användas för att fatta be-
slut. Syftet med att istället redovisa tillgångar till verkligt värde är att öka jämförbarheten 
och reliabiliteten så att företagens intressenter blir tillgodosedda med relevant information 
som kan användas vid beslutsfattande. (Shortridge, Shroeder och Wagoner, 2006)  

Kritiker till värdering till verkligt värde anser att även om informationen blir mer relevant 
blir den också mindre tillförlitlig då värderingen ofta inte baseras på en armslängds trans-
aktion (Shortridge, et. al., 2006). Det finns stora svårigheter i att omsätta teorin om verkligt 
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värde till verkligheten. Ett exempel är växande skog och hur den ska värderas om det inte 
existerar en marknad där skog omsätts. (Precht, 2007) Information som inte är tillförlitlig 
kan inte heller användas som underlag för att fatta beslut och företagens intressenter har på 
så vis ingen nytta av informationen (Shortridge, et. al., 2006). Enligt Marton (2008b) finns 
det även osäkerheter med tillförlitligheten av det verkliga värdet eftersom många företags 
interna kontrollsystem inte är utformade för att behandla de bedömningar och antaganden 
som görs när en tillgång värderas till verkligt värde. 

Förespråkare av verkligt värde menar att även om informationen blir mindre tillförlitlig 
med värdering till verkligt värde blir den ändå mer relevant. Företagens balansräkningar vi-
sar ett värde som är närmare företagets verkliga värde. Vidare ger inte redovisning till histo-
risk anskaffningsvärde information om ökningar eller minskningar av tillgångars värde i 
samma utsträckning som redovisning till verkligt värde gör. (Shortridge, et. al., 2006) 

Om ett företags tillgångar finns på en aktiv marknad visar det företagets balansräkning re-
levant information, redovisningen ger värderelevant information. Däremot när det inte exi-
sterar en perfekt aktiv marknad finns det brister med redovisning till verkligt värde. Bris-
terna har framför allt att göra med att värderingen av sådana tillgångar måste göras med ett 
inslag av subjektivitet. Subjektivitet innebär att balansräkningen och resultaträkningen inte 
reflekterar all relevant information som företagets intressenter behöver. (Danbolt och Rees, 
2008) För att värderelevansen på ett företags redovisning ska öka krävs en objektiv be-
dömning av det verkliga värdet (Inder och Myung-Sun, 2003). En tillgångs verkliga värde är 
mycket svårt att bedöma om det inte existerar en aktiv marknad. Svårigheter i att till exem-
pel beräkna ett verkligt värde genom en nuvärdesberäkning är att de framtida kassaflödena 
inte är kända och detsamma gäller för den exakta diskonteringsräntan. Vilket gör att en 
nuvärdesberäkning är mycket svår att använda i verkligheten. (Marton, 2008a) Enligt Mar-
ton (2008b) har forskning visat att balansräkningens värde många gånger regleras utifrån 
företagets incitament att redovisa höga eller låga värden, detta visar på den höga grad av 
subjektivitet som är inblandad i bedömningen av tillgångars verkliga värde. 

Vidare finns det problem med verkligt värde då en lågkonjunktur inträffar. En lågkonjunk-
tur påverkar det verkliga värdet och kan således leda till stora förluster i företagens resultat-
räkningar. (Precht, 2007) Det blir även mycket svårt att bedöma verkliga värden i en låg-
konjunktur, eftersom priserna kan rasa när en lågkonjunktur inträffar till skillnad från att 
marknadspriserna ofta stiger relativt sakta vid värdetillväxt (Kjaer, 2008). Kjaer (2008) tror 
att många företag kommer att argumentera för att nedgångarna endast är kortvariga och att 
företagets antaganden och beräkningsmodeller inte behöver korrigeras. Verkligt värde i re-
dovisningen innebär också att under en högkonjunktur blir det lättare för företagen att nå 
uppsatta finansiella mål. Om företagets mål är att ha en soliditet på 30 procent kan en soli-
ditet på till exempel 40 procent lätt uppnås genom att tillgångar som värderas till verkligt 
värde värderas upp. När ekonomin går nedåt kan 40 procent mycket snabbt bli till 20 pro-
cent därför måste företag ha en buffert i det egna kapitalet. (Kjaer, 2008) Precht (2007) 
menar också att värdering till verkligt värde innebär att företag som skrivit upp värdet på 
tillgångar kan dela ut pengar som inte existerar.  
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4.3 Tidigare forskning om värdering till verkligt värde av biolo-
giska tillgångar 
Förespråkare för att redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde hävdar att det är en-
klare för användarna av företagens årsredovisningar att förstå värdet av tillgångarna om till-
gångarnas värde redovisas till verkligt värde. Vilket gäller särskilt då det finns en aktiv 
marknad för de biologiska tillgångarna. (Herbohn och Herbohn, 2006) Det blir lättare för 
användarna av de årsredovisningarna att förstå informationen i de sammanhang då det är 
svårt att ta fram det historiska anskaffningsvärdet. Till exempel är det mycket svårt att ta 
fram ett historiskt anskaffningsvärde för en nyfödd kalv som visar ett tillförlitligt värde 
(Elad, 2004). Vidare anses det vara en fördel att redovisa biologiska tillgångar till verkligt 
värde då det ger en mer tillförlitlig bild av tillgångarnas biologiska förändring (Herbohn och 
Herbohn, 2006). Att ett företags tillgångar värderas vid varje redovisningstillfälle bidrar 
också till att intressenter får mer relevant och aktuell information. Relevant och aktuell in-
formation är särskilt viktigt för företag som innehar biologiska tillgångar, om inte biolo-
giska tillgångar redovisas till verkligt värde blir det mycket svårt att fastställa företagets 
marknadsvärde då biologiska tillgångar är mycket föränderliga. (Barlev och Haddad, 2003)   

Kritiker av värdering till verkligt värde lägger ett stort fokus på att många biologiska till-
gångar saknar en aktiv marknad. Avsaknad av en aktiv marknad medför stora praktiska svå-
righeter vid värderingen av tillgångarna. (Herbohn och Herbohn, 2006) Biologiska till-
gångar som inte finns tillgängliga på en aktiv marknad är ofta väldigt kostsamma att värdera 
till verkligt värde (Elad, 2004). Eftersom det är osannolikt att det skulle finnas en aktiv 
marknad för växande skog beräknas det verkliga värdet på skog ofta genom en nuvärdesbe-
räkning av den växande skogen. Diskonteringsräntan som används vid nuvärdesberäkning-
en påverkar i stor grad det verkliga värdet på tillgången som ska redovisas i företagens års-
redovisningar. Diskonteringsräntan påverkar även företagens vinst då förändringarna av det 
verkliga värdet redovisas i resultaträkningen (Herbohn, 2006). Vidare är det ett problem att 
subjektivitet kan påverka beräkningen av det verkliga värdet då inslag av subjektivitet på-
verkar redovisningens relevans och tillförlitlighet. När subjektivitet inkluderas i redovis-
ningen ökar också risken för manipulation. (Herbohn och Herbohn, 2006) När en aktiv 
marknad saknas har företagen ett stort utrymme att bestämma vilken värderingsmetod de 
tycker är lämplig (Herbohn, 2006). När marknadspriset för liknande tillgångar ska fastställas 
eller en nuvärdesberäkning ska genomföras blandas subjektivitet in i värderingen. Detta re-
sulterar ofta i att värderingen görs på olika vis i olika företag, vilket i sin tur hämmar jäm-
förbarheten och harmoniseringen av redovisningen (Elad, 2004). Ett annat problem som 
förknippas med värdering av biologiska tillgångar är att de ska värderas separat från den 
mark som de växer på (Herbohn och Herbohn, 2006).  

IAS 41 har fått kritik för att standarden anses vara för akademisk och inte utformad för att 
användas i verkligheten när biologiska tillgångar värderas. Vilket bidrar till att information-
en som redovisas blir mindre relevant och kan till och med vara missledande.  En anled-
ning till att IAS 41 anses vara för akademisk är att standarden bygger på antagandet att bio-
logiska tillgångar kan värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt vis. (Herbohn och 
Herbohn, 2006) Bland annat uppmärksammar Elad (2004) att det är problematiskt att till-
lämpa IAS 41 på kommersiellt skogsbruk. Ett problem är att IAS 41 inte beaktar lagstadgad 
återplantering, vilket är obligatoriskt för företagen. Vidare är inte IAS 41 avsedd för att till-
lämpas på skog med lång rotationsperiod. (Elad, 2004) 

IAS 41 ställer krav på att orealiserade vinster och förluster som uppkommer på grund av 
att de biologiska tillgångarnas värde ändras ska inkluderas i resultaträkningen och på så vis 
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påverkas företagets resultat. Kravet på att orealiserade vinster och förluster ska påverka fö-
retagets resultat finns det delade åsikter om. Förespråkarna menar att det visar hur företags-
ledningen har hanterat de biologiska tillgångarna under rapportperioden. Kritikerna anser 
dock att det finns en stor osäkerhet i om de orealiserade vinsterna och förlusterna faktiskt 
kommer resultera i realiserade vinster och förluster. Osäkerheten gäller särskilt för biolo-
giska tillgångar som har en lång livslängd, till exempel skog. Genom att inkludera oreali-
serade vinster som inte kommer att realiseras på flera år skapas orealistiska förväntningar. 
Vidare skapas också stor variation i företagens rapporterade vinster. (Herbohn och 
Herbohn, 2006) 

Malmqvist (2011) har uppmärksammat problemen med värdering till verkligt värde av väx-
ande skog i den svenska skogsindustrin. Malmqvist (2011) framhäver svårigheten för analy-
tiker att analysera standarden IAS 41, vilket beror på svårigheterna att applicera IAS 41 i 
verkligheten. Holmens årsredovisning för år 2010 är ett exempel. Holmen upplyser där att 
den växande skogen värderats upp med 1 102 miljoner SEK, varav 1 050 miljoner SEK är 
hänförliga till att antaganden för virkespriser i nuvärdesberäkningen har höjts med fyra 
procent. Holmen genomförde även en omvärdering år 2007, då värderades skogen upp 
med 2 100 miljoner SEK med anledning av att diskonteringsräntan samt pris- och kost-
nadsantaganden i nuvärdesberäkningen ändrades. Tidpunkterna då omvärderingarna skett 
blir mycket intressanta om Holmens omvärderingar och andra jämförelsestörande kostna-
der sedan år 2006 undersöks. Malmqvist (2011) konstaterar att år 2007 och år 2010 då stora 
omvärderingar gjorts på skogen har det också förekommit stora nedskrivningar och om-
struktureringskostnader. Malmqvist (2011) menar därför att det tyder på att Holmen an-
vänder skogen för att justera resultatet, för att täcka upp för stora kostnader skrivs värdet 
på skogstillgångarna upp. Tabell 4-1 visar iakttagelsen gjord av Malmqvist (2011). 

           
Tabell 4-1 Holmen AB – omvärderingar och engångsposter 
(Malmqvist, 2011, s. 27)  

Malmqvist (2011) understryker dock att Holmen inte är ensamma om att justera skogstill-
gångarnas verkliga värde. SCA är ett annat exempel vilka år 2007 värderade upp skogen 
med 5,1 miljarder SEK, samma år redovisade SCA även jämförelsestörande poster om 4,9 
miljarder SEK. Detta styrks av Titman och Trueman (1988) som anger att företag kan an-
vända olika metoder för att jämna ut det redovisade resultatet (income smoothing). Titman 
och Trueman (1988) anger att en anledning till varför utjämning sker är att företagen är av 
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uppfattningen att investerare värdesätter en jämn ström av redovisade resultat. Minskade 
svängningarna mellan redovisningsperioder kan även påverka marknadsvärdet av företaget 
positivt (Titman och Trueman, 1988).   

Ett annat problem som Malmqvist (2011) uppmärksammar är storleken på det belopp som 
den växande skogen värderas till. Malmqvist (2011) använder återigen Holmen som exem-
pel. Holmen skrev år 2010 upp värdet på den växande skogen med fyra procent med an-
ledning av förändrade virkespriser, Holmen upplyser samtidigt om att prisantagandena i 
nuvärdesberäkningen ändå är 10 procent lägre än det aktuella marknadspriset för virke. 
Malmqvist (2011 s. 27) anser att det är mycket problematiskt att:  

”Tillgångarna skrivs upp, samtidigt som företagsledningen lämnar utrymme för ytterligare uppvärderingar 
utan att någonting egentligen behöver ha inträffat, alltså en extra reserv”. 

4.4 Nuvärdesberäkning 
Enligt p. 22 (IAS 41) kan det verkliga värdet beräknas genom en nuvärdesberäkning. Be-
räkningen görs om pålitliga marknadspriser eller jämförelseindex inte finns tillgängliga. Ett 
nuvärde är dock inte synonym med ”nutida försäljningsvärde”, eftersom transaktionskost-
nader inte ska inkluderas vid en nuvärdesberäkning. Vid beräkning av nuvärdet använder 
företag samma principer som vid kalkylering av nyttjandevärdet sånär som på vissa detaljer. 
(Smith, 2006) 

Nyttjandevärdet beräknas genom att uppskattningsvis beräkna samtliga kommande kassa-
flöden som investeringen kommer att generera. Kassaflödena diskonteras sedan med en 
passande diskonteringsränta. Det som skiljer framtagandet av nyttjandevärdet mot de be-
räkningar som görs vid framtagandet av det verkliga värdet är att vid nyttjandevärdet utgår 
beräkningen från företagets enskilda värderingar och kunskaper. Vid verkligt värde är det 
dock de bedömningar som användarna på marknaden gör som ska avspeglas. (Smith, 2006)     

Diskonteringsräntan är en viktig del vid nuvärdesberäkningar. Ränta ska stämma överens 
med det avkastningskrav som är satt på kapitalet. Syftet är också att diskonteringsränta ska 
användas som ett uttryck för tid, då en krona idag ska kunna jämföras med vad den är värd 
om ett år. I teorin återger en korrekt diskonteringsränta en felfri kapitalmarknad. Med dis-
konteringsräntan ska det också vara möjligt att kompensera för framflyttad konsumering, 
utebliven köpkraft samt eventuell risk relaterad till investeringen. En svårighet som kan 
uppstå vid fastställandet av en diskonteringsränta är att räntan ska avse hela levnadsläng-
den. Då det kan handla om planering för många år framåt i tiden kan det innebära problem 
när företaget ska fastställa ”rätt” diskonteringsränta. Vilket medför att företag tillämpar för-
enklingar vid fastställandet i verkligheten. Utgångspunkten kan vara att undersöka den av-
kastning som redan finns på annat investerat kapital inom företaget. Alternativt kan företa-
get undersöka det avkastningskrav som råder på kapitalmarknaden för liknande kapital. 
Sambandet mellan nuvärdet och diskonteringsräntan är mycket påtagligt. Om diskonte-
ringsräntan höjs resulterar det i ett minskat nuvärde, och tvärtom ger en sänkt diskonte-
ringsränta ett högre nuvärde. (Andersson, 2008) 

4.5 Upplysningar 
Upplysningar är något som måste finnas med i årsredovisningar. Däremot finns det inte 
någon accepterad teori som berör obligatoriska upplysningar i årsredovisningen (Schipper, 
2007). Schipper (2007) menar att det beror på att det inte finns någon allmän objektiv 
funktion för upplysningar. Däremot diskuteras tre olika syften med att använda upplys-
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ningar. Den första anledningen är att upplysningar bidrar till bättre framtidsprognoser. Den 
andra anledningen som diskuteras är att information som redovisas ska vara så utförlig att 
det ska vara möjligt att beräkna värdet på olika poster i balansräkningen eller resultaträk-
ningen på alternativa tillvägagångssätt. Anledningen är att det enkelt ska kunna göras jäm-
förelser med andra företag om de inte tillämpar samma redovisningsprinciper. Den tredje 
anledningen varför upplysningar är en viktig del av årsredovisningen är att de reducerar 
osäkerhet. Mer information om vad de redovisade posterna innebär och vilka risker som 
förknippas med eventuella förändringar i räntesatser eller andra faktorer bidrar det till färre 
spekulationer och åsikter hos användarna. (Schipper, 2007) Syftet med att inkludera upp-
lysningar i årsredovisningar är också att på ett informativt vis öka intressenters uppfattning 
om företaget (Holland, 1998).  
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5 Empiri 

 I kapitel 5 Empiri presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts med skogsföretagen angående hur en 
värdering till verkligt värde av den växande skogen går till. Vidare presenteras också den dokumentunder-
sökning som gjorts angående upplysningar enligt IAS 41 som företagen informerar om i deras årsredovis-
ningar. 

 

5.1 Intervjuer med skogsföretagen angående värdering av  
         växande skog 
Nedan presenteras de intervjuer som gjorts med företagen Sveaskog AB, Bergvik Skog AB 
Holmen AB och Bergs Timber AB. En kort beskrivning av företagen återfinns i bilaga 4 
Företagspresentation. Sammanställningen av intervjuerna presenteras utifrån de frågor som 
ställdes vid respektive intervjutillfälle, frågorna återfinns i bilaga 2 Frågeformulär intervjuer med 
skogsföretag. Följande personer har intervjuats på respektive företag: 

På Sveaskog kontaktades Per Matses som är finanschef, CFO, på Sveaskog. Han hänvisade 
till sin kollega Bengt Elmvret. Elmvret är ekonom från Handelshögskolan och har arbetat 
på Sveaskog i 40 år med ansvar för kvalificerad redovisning samt skattefrågor. De senaste 
10-20 åren har han varit delaktig i frågor kring verkligt värde. (Elmvret, B, personlig kom-
munikation, 2011-04-12) 

På Bergvik Skog har Juhani Toivonen intervjuats. Toivonen har arbetat som CFO sedan 
företaget bildades år 2004. Toivonen har alltså varit med från starten när IAS 41 implemen-
terades på Bergvik Skog. Toivonen har hela sitt yrkessamma liv jobbat inom skogsindu-
strin. Förutom att arbetat på Bergvik Skog har han arbetat på företagen Holmen, SCA och 
Stora Enso där han varit involverad i frågor rörande koncernekonomi, koncernrapportering 
och management support. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Gunnar Lind har intervjuats på Holmen, tills för två månaders sedan arbetade Lind som 
ekonomichef på Holmen Skog. När intervjun genomfördes arbetade han på tillförordnad 
tjänst på en region inom företaget. Holmens ekonomifunktion kommer radikalt att föränd-
ras år 2011 till år 2013, med anledning av att Lind under perioden kommer att gå i pension 
har en ny ekonomichef tillsatts för att driva förändringsarbetet för den framtida organisat-
ionen. Under sin tid som ekonomichef har Lind haft ansvar för hela implementeringen av 
IFRS/IAS när det kom år 2005. Däribland ingick att ta fram alla förutsättningar samt mo-
dellen för att värdera den växande skogen till verkligt värde. (Lind, G, personlig kommuni-
kation, 2011-04-07) 

Johan Ekelund har intervjuats på Bergs Timber. Ekelund har varit CFO på Bergs Timber i 
10 år. Tidigare arbetade Ekelund som auktoriserad revisor och var kontorschef på Ernst & 
Young. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21) 

5.1.1 Val av värderingsmetod 

Sveaskog AB 
Elmvret på Sveaskog förklarar att utgångspunkterna för redovisning av växande skog från 
början kommer från de amerikanska redovisningsstandarderna US GAAP. Elmvret ut-
trycker därför att: ”Denna standard egentligen är gjord för folk som sitter och kör en traktor på ett fält i 
Kansas (USA) där bönderna sår plantorna på våren och skördar dem på hösten”. Då de internation-
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ella redovisningsstandarderna tenderar att efterlikna varandra bestämde EU att IFRS även 
skulle innehålla separata regler om biologiska tillgångar. Elmvret anger att när det stod klart 
att även skog skulle klassas inom standarden bildade de stora skogsföretagen i Sverige en 
gemensam samarbetsgrupp som uppvaktade IASB. De företag som ingick i samarbets-
gruppen var SCA, Bergvik Skog, Holmen och Sveaskog. Syftet med samarbetsgruppen var 
att om möjligt undanta skog som har lång omloppstid från värdering till verkligt värde eller 
åtminstone säkra att en acceptabel beräkningsmöjlighet förelåg. Samarbetsgruppen ansåg 
att det inte skulle gå att uppskatta ett tillförlitligt marknadsvärde på den växande skogen. 
När IAS 41 sedan blev implementerat valde samtliga företag att tillämpa undantagsbe-
stämmelserna i standarden vilket är att använda ett kapitaliserat nuvärde av framtida kassa-
flöden. Utgångspunkten var att företagen skulle ha en gemensam uppfattning om hur det 
verkliga värdet skulle beräknas. Elmvret säger: ”Det skulle inte vara speciellt lyckat om SCA, 
Bergvik, Holmen och vi hade helt olika idéer om hur man skulle tillämpa det hela”. Vid beräkningen 
av nuvärdet använder Sveaskog en Excelmodell. De första åren använde de en egen mo-
dell, men Elmvret berättar att när samarbetsgruppen återigen samlades år 2006 eller år 2007 
fick Sveaskog Holmens framtagna modell då de ansåg att den bättre passade med deras 
skogsbruksplan (beskrivet i sektion 5.1.3). Elmvret berättar även att Sveaskog tar hjälp av 
externa parter med framtagandet av modellen. Bland annat en man som heter Björn Carls-
son3 är anlitad för fastställandet av diskonteringsräntan. Carlsson skriver varje år ett PM 
som avslutas med en rekommendation om räntesatsen som Sveaskogs styrelse sedan tar 
ställning till. Det är många förberedelser som måste göras för att kunna göra nuvärdesbe-
räkningen och det är ett ständigt pågående arbete. Därför medger Elmvret att värderingen 
är tidskrävande för företaget. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12)  

Bergvik Skog AB 
När IAS 41 infördes år 2005 fördes det diskussioner på Bergvik Skog om vilken metod 
som skulle användas för att beräkna det verkliga värdet på den växande skogen. Toivonen 
påpekar också att diskussioner i viss mån även fanns efter implementeringen av IAS 41. 
Toivonen menar att det existerar en relativt stor skillnad på de värden som finns i Bergvik 
Skogs redovisning och en form av genomsnittshektar som återfinns på marknaden och till 
vilka priser det säljs skog för. En viktig aspekt är att Bergvik Skogs skogstillgångar uppgår 
till 1,9 miljoner hektar och för sådana kvantiteter finns det inget marknadsvärde. Toivonen 
menar att det däremot finns marknadsnoteringar på marginalhektar. Bergvik Skog skulle 
kunna säljas ett antal tusen marginalhektar per år till ett högre pris än vad företaget värderar 
sin skog till enligt IAS 41. Dock skulle inte hela Bergvik Skogs skogsinnehav kunna säljas 
till dessa priser. Toivonen menar att en jämförelse skulle kunna göras med kvadratmeter-
priserna för lägenheter på Östermalm i Stockholm, kvadratmeterpriserna skulle med säker-
het vara mycket lägre om hela stadsdelen såldes samtidigt. Därför har Bergvik Skog kommit 
fram till att en kassaflödesberäkning är den minst felaktiga värderingsmetoden. För att 
kunna ta fram modellen för beräkning av den växande skogens nuvärde fick Bergvik Skog 
hjälp av Nordea Bank, vilka har tagit fram den information som finns i modellen. Inform-
ation som Nordea tagit fram används i tre olika sammanhang, först för att Bergvik Skogs 
ägare ska få en årlig värdering av aktien, för det andra för att banken ska få en oberoende 
värdering av de tillgångar som står som säkerhet för Bergvik Skogs lån och det tredje är för 
att Bergvik Skog ska veta vilket värde som den växande skogen ska ha i företagets balans-

                                                
3 Björn Carlsson har varit ansvarig för finansiering och strukturering av reala tillgångar på Nordea. Han arbe-

tar som expert avseende framtagandet av diskonteringsräntan. (Intervju med Björn Carlsson återfinns i sekt-
ion 5.2) 
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räkning. Modellen som Nordea tagit fram finns sammanfattad i ett Exceldokument. (Toi-
vonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
När IAS 41 infördes år 2005 var det mycket diskussioner om vilken värderingsmetod Hol-
men skulle använda för att ta fram den växande skogens verkliga värde. Enligt Lind finns 
det endast ett sätt att tänka enligt skogsmänniskor och det är att följa verksamheten år ut 
och år in och därmed ta med alla intäkter och kostnader som rör skogen på lång sikt. En 
annan metod som diskuterades på Holmen var att vid ett specifikt tillfälle undersöka värdet 
av den skog som finns vid den tidpunkten och göra en värdering utifrån det. Enligt Lind 
skulle värdet bli missvisande då faktorer som gallring och slutavverkning inte kan tas med i 
värderingen. Ett tredje alternativ som diskuterades var att på ett teoretiskt sätt skrota all 
skog som Holmen innehar och se hur mycket företaget skulle få om allt såldes idag. Lind 
menar dock att det inte skulle fungera i verkligheten då det inte finns någon marknad för så 
stora volymer. Det rådde en hel del diskussioner om vilken metod som skulle användas och 
Holmen gjorde också många kalkyler där de undersökte nuvärdet av skogen eftersom en 
sådan beräkning skulle inkludera hela skogens rotationsperiod. Kalkylerna som Holmen 
genomförde visade att det lämpligast skulle vara att inkludera återplanteringskostnader och 
arbeta med den process som sker i skogen. Holmen besökte under den här perioden andra 
företag inom den svenska skogsindustrin, i slutändan var det dock Holmen själva som be-
slutade att använda en nuvärdesberäkning för att beräkna den växande skogens verkliga 
värde. Enligt Lind är en nuvärdesberäkning det enda alternativet, skulle värdet beräknas 
genom en annan metod skulle det verkliga värdet bli mycket missvisande. Lind menar dock 
att det hade varit annorlunda om innehavet hade varit mindre och rotationsperioden kor-
tare. Modellen för nuvärdesberäkningen har Holmen konstruerat själva och den beräknas i 
ett Exceldokument. Lind har hållit i de operativa bitarna vid framtagandet av modellen. Då 
värdet på skogstillgångarna är oerhört stort granskas modellen av Holmens revisorer vid 
varje bokslut. Revisorerna undersöker att modellen fungerar rent tekniskt och att Holmens 
antaganden stämmer överens med verkligheten. (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-
04-07) 

Bergs Timber AB 
När IAS 41 skulle införas år 2005 fördes det diskussioner om vilken värderingsmodell som 
Bergs Timber skulle använda vid framtagandet av det verkliga värdet på skogstillgångarna. 
Ekelund berättar att de framför allt undersökte om de kunde tillämpa ett jämförelseindex. 
Det var ett tänkbart alternativ, men det ansågs i slutändan vara alltför volatilt samtidigt som 
Bergs Timber uppmärksammade att de andra större skogsföretagen i Sverige skulle tillämpa 
en nuvärdesberäkning. Bergs Timber ville inte sticka ut genom att genomföra värderingen 
på ett annat vis och valde därför att applicera samma modell som övriga noterade skogsfö-
retag. Ekelund förklarar att de andra företagen troligtvis inte hade något alternativ, det 
fanns inga andra relevanta tillvägagångsätt då det inte går att sälja så stora kvantiteter 
skogsmark vid ett tillfälle. Modellen för nuvärdesberäkningen har Bergs Timber utarbetat 
tillsammans med Skogsstyrelsen. Ekelund berättar även att de hade kontakt dels med före-
tagets revisionsbyrå men även genom utbyte med andra skogsföretag vid framtagandet av 
nuvärdesberäkningen. Bland annat hölls det seminarium i samband med att IAS 41 skulle 
tillämpas där det diskuterades hur beräkningen skulle genomföras. Ekelund förklarar att 
modellen som värderingen baseras på beräknas i en Excelmodell, i vilken parametrar enkelt 
kan justeras. Modellen innehåller alla väsentliga delar såsom antaganden i kassaflödena gäl-
lande framtida prisnivå för timmer och massaved och kostnader för till exempel gallring. 
Diskonteringsräntan finns också inkluderad i Excelmodellen. Ekelund tycker inte att 
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nuvärdesberäkningen är speciellt tidskrävande. De diskuterar beräkningen varje år tillsam-
mans med företagets revisorer och prövar de olika antagandena. Däremellan tittar de kvar-
talsvis igenom avverkningsvolymerna samt den bedömda tillväxten på skogen. Det finns en 
volym för varje fastighet som fastställs en gång om året, Ekelund förklarar dock att det inte 
görs en nuvärdesberäkning på varje fastighet utan det görs en på det totala skogsinnehavet. 
(Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21)  

Sammanfattning  
Av vad som har framkommit i intervjuerna kring val av värderingsmetod anger samtliga fö-
retag att det var mycket diskussioner vid införandet av IAS 41 år 2005. Sveaskog, Bergvik 
Skog och Holmen anger samtliga att det inte fanns några marknadspriser att tillgå på grund 
av storleken på deras skogsinnehav. Därav valde de att istället beräkna det verkliga värdet 
på den växande skogen genom en nuvärdesberäkning. Bergs Timber nämner att de diskute-
rade möjligheten att bestämma det verkliga värdet genom att använda ett jämförelseindex. I 
slutändan valde de dock att tillämpa en nuvärdesberäkning, delvis på grund av att de andra 
skogsföretagen tillämpade den värderingsmetoden. Sveaskog, Bergvik Skog och Bergs 
Timber nämner att de tagit hjälp av externa parter vid framtagandet av nuvärdesberäkning-
en, medan Holmen anger att de själva konstruerat modellen för nuvärdesberäkning.  

5.1.2 Skilja växande skog från mark 

Sveaskog AB 
Fram till år 2005 redovisade Sveaskog ett totalt skogsmarksvärde i koncernredovisningen. 
Värdet innefattade skog och mark, därför var det första problemet för Sveaskog vid infö-
randet av IAS 41 att skilja på dessa två tillgångar. Elmvret anger att det inte var helt enkelt 
att uppskatta hur mycket av det bokförda värdet som motsvarade markvärdet och berättar 
att de därför tog hjälp av externa parter. På det dåvarande Riksskatteverket fanns det en 
specialist inom fastighetstaxering som företaget rådgjorde med. Riksskatteverket skiljer i 
deras taxeringar på skog och mark och har genom beräkningar uppskattat det långsiktiga 
markvärdet till 10 procent av den totala köpeskillingen. Eftersom Sveaskog inte hade någon 
bättre ide för hur de skulle göra åtskiljningen valde de att följa Riksskatteverket och därför 
avsätta 10 procent som markvärde. Elmvret uppskattar att de vid detta tillfälle hade skogs-
tillgångar till ett värde av 22 miljarder i balansräkningen och att då 2,2 miljarder klassades 
som mark och resterande värde utgjorde det värde som skulle omvärderas till verkligt värde 
enligt IAS 41. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Bergvik Skog AB 
För att skilja marken från den växande skogen granskade Bergvik Skog de historiska an-
skaffningsvärdena, vad marken hade köpts för. På samma vis jobbar Bergvik Skog även i 
dag då de köper ny mark i exempelvis Lettland, då försöker de klyva på köpeskillingen så 
att den är uppdelad på vad som betalas för marken och vad som betalas för den växande 
skogen. Vad som dock kan vara en svårighet med att dela på köpeskillingen är att säljaren 
oftast inte har något intresse av att veta vad som betalas för marken och vad som betalas 
för den växande skogen då de två tillgångarna säljs tillsammans. Vilket leder till att Bergvik 
Skog ofta får göra en grov bedömning på hur mycket de betalar för marken och hur myck-
et de betalar för den växande skogen. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
Lind anger att för att skilja marken från den växande skogen gör Holmen en väldigt grov 
bedömning på de bokförda värdena eftersom marken har ett litet värde i förhållande till 
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skogen och därför är det inte heller särskilt svårt att skilja dem åt. (Lind, G, personlig 
kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Värdet på marken i Bergs Timbers balansräkning är en restprodukt som beräknats utifrån 
det historiska anskaffningsvärdet. Ekelund säger att de kassaflödesberäknade skogen vid in-
förandet av IAS 41 vilket ledde till att markvärdet blev en restprodukt, sedan dess har 
markvärdet legat kvar oförändrat. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21) 

Sammanfattning 
Sveaskog, Bergvik Skog och Bergs Timber anger att det varit problematiskt att skilja den 
växande skogen från marken den växer på eftersom marken ska värderas till historiskt an-
skaffningsvärde. Vad som framkommit i intervjuerna är att de flesta av företagen inte har 
en konkret metod för att skilja marken från den växande skogen. Sveaskog anger att de har 
haft kontakt med det dåvarande Riksskatteverket och därigenom bestämt att markens värde 
ska vara 10 procent av köpeskillingen. De övriga företagen uppger att de gör en grov be-
dömning för att skilja den växande skogen från marken. 

5.1.3 Framtagandet av kassaflödena 

Sveaskog AB 
Vid framtagandet av Sveaskogs nuvärdesberäkning diskonteras kommande kassaflöden för 
100 år framåt i tiden. Elmvret förtydligar att vid 2010 års bokslut beräknades kassaflödena 
för perioden 2011-2110. Perioden 100 år är baserat på skogens levnadslängd, dock kan lev-
nadslängden variera kraftigt. Intäkter som inkluderas i kassaflödena härleds dels till gallring 
som genererar ett visst utfallande gagnvirke, och framför allt till slutavverkning av skog. 
Volymer för gallring och slutavverkning beräknas för de kommande 100 åren, och sedan 
multipliceras volymerna med priser för att beräkna antagna framtida försäljningsintäkter 
per år. ”Genom att multiplicera volymer med kronor för 100 år framåt så får vi intäkter”, förklarar 
Elmvret. En kostnadssida ska även beräknas på volymerna, Sveaskog tar bland annat in an-
taganden om avverkningskostnader samt kostnader för skogsskötselåtgärder så som gall-
ring och röjning. Det operativa resultat som framkommer genom att subtrahera dessa 
kostnader från intäkterna ska sedan reduceras med de fasta kostnader som kan härledas till 
skogsdriften. Administrationskostnader och kostnader för vägnät är exempel på sådana 
kostnader. Resultatet av detta utgör de beräknade kassaflödena. Elmvret klargör att Sve-
askogs målsättning är att utgå från en tioårig prisserie (år 2010 är prisserien åtta år) bakåt i 
tiden när antaganden om framtida priser görs. Kostnaderna är relativt stabila på avverk-
ningssidan och utvecklas i en stadig fart, däremot intäktssidan påverkas starkt av den fluk-
tuerande marknaden. Priset på virke kan förändras med 25 procent per år och kräver därför 
en genomtänkt plan. Som Elmvret säger: ”Vi kan inte plötsligt lägga in en prishöjning på 25 pro-
cent bara för att det stiger 25 procent i år, och förlänga det i 100 år, det håller inte”.  Nuvärdesberäk-
ningen är mycket känslig för vilka antaganden som görs på priser och kostnader. Sveaskog 
utgår från ett basår och från Riksbankens bedömningar om två procent inflation. Elmvret 
menar att en inflationsnivå om två procent troligtvis är en rimlig utveckling men understry-
ker samtidigt att det inte finns någon säkerhet i det antagandet. Användningsområdet för 
virke har också en stor del i värderingen, Elmvret anger att skog och virke används på ett 
helt annat vis idag än för 200 år sedan, och menar samtidigt att det inte går att veta hur vir-
ket kommer att användas om 100 år, de relativa värdena är därför väldigt svåra att bedöma. 
(Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 
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Kostnader för återplantering inkluderas i beräkning av kassaflödena. Elmvret förklarar att 
när skog avverkas sätter Sveaskog av till en återbeskogningsskuld i redovisningen. En av-
sättning är inget kassaflöde, men återläggs vid nuvärdesberäkningen för att inte dubbelräk-
nas, eftersom planteringskostnader ingår i nämnda skogsskötselåtgärder. Anledningen till 
att de gör på det här viset är att värderingen enligt IAS 41 i grunden skiljer från hur företa-
get bokför och vad som blir underlag för beskattning. (Elmvret, B, personlig kommunikat-
ion, 2011-04-12) 

När Sveaskog sammanställer de 100 resultaträkningarna som avser skogens levnadslängd i 
nuvärdesberäkningen uppstår ett problem. Enligt Elmvret kan skog i södra Sverige avver-
kas vid en ålder runt 80 år, medan uppe i Norrland kan det ta 120 år innan skogen är redo 
att avverkas. I stor utsträckning bestämmer Sveaskog själva hur de vill förvalta skogen och 
vid vilken tidpunkt som de vill göra avverkningar, Sveaskog bestämmer det genom en in-
tern politik som förs inom företaget. ”Alla skogsföretag har en skogspolitik”, berättar Elmvret. 
För att kunna föra en politik krävs att det finns en skogsbruksplan som beskriver skogen. 
Skogsbruksplanen redogör för hur skogen sköts och vilka åtgärder som utförs under sko-
gens livstid. En uppdaterad skogsbruksplan framkommer genom att det vart femte år görs 
en skogstaxering samtidigt som varje utförd åtgärd registreras kontinuerligt. Utifrån planen 
bestämmer styrelsen vilken politik som ska föras vilket leder fram till en avverkningsberäk-
ning. Elmvret menar att den här avverkningsberäkningen är det mest grundläggande när 
nuvärdesberäkningen ska göras. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Elmvret anger att det är en taktisk anpassning som måste göras angående förhållandet mel-
lan avverkningsförmågan och efterfrågan på marknaden. Sveaskog har en omfattande in-
köpsverksamhet där deras egen skog står för omkring hälften av produktionen och reste-
rande hälft köps in utifrån. Elmvret förklarar dock att ”en kubikmeter skog är inte en kubikme-
ter skog”. Med detta menar han att skogen används till en rad olika ändamål, och ändamålen 
har varierande efterfråga på marknaden. Han tillägger att Sveaskog i grunden har en upp-
fattning om hur mycket skog som måste köpas in, och sedan matchas det mot efterfråga. 
(Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Ytterligare problem angående framtagandet av kassaflödena är enligt Elmvret hanteringen 
av gödsling. Han förklarar att gödslingen måste anpassas till den nivå som bestämts i 
nuvärdesberäkningen, om det skulle gödslas mer än beräknat ökar underlaget för avverk-
ning vilket leder till en felaktig värdering. Problemet kan inte lösas med att inkludera en 
eventuell extra gödslingskostnad som en kostnad i kassaflödesanalysen. Elmvret säger att 
framtagandet av kassaflödena är förknippade med många problem och bedömningar. Un-
der de fem till sex år som de redovisat enligt IAS 41 har de fått se över metoderna och löst 
problem ett antal gånger. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Bergvik Skog AB 
Bergvik Skog beräknar kassaflödena genom att först göra en beräkning för det kommande 
200 åren, kassaflödena används för att värdera hela företaget. Kassaflödena består av alla 
intäkter och kostnader som företaget genererar, det vill säga även de kassaflöden som inte 
hör till den växande skogen. Exempel på sådana intäkter och kostnader är kassaflöden från 
jakt och vindkraft. Beräkningen är grunden för den beräkning som görs för att ta fram vär-
det på Bergvik Skogs växande skog. Vid beräkningen för den växande skogen elimineras de 
kassaflöden som inte är hänförliga till skogen. Toivonen ger exempel på kostnader som in-
kluderas i beräkningen, de är skogsvårdskostnader som markberedning, plantering, åter-
växtkontroll, gallring, röjning, dikesrensning, och gödsling. Det tillkommer också administ-
rativa kostnader för skogen. Kassaflödena för skogen beräknas på 90 år, anledningen till att 



 Kapitel 5 - Empiri  

 

 
33 

beräkningen görs på 90 år är att det anses vara den genomsnittliga rotationsperioden för 
Bergvik Skogs skogstillgångar. Toivonen förklarar att rotationsperioden för skog i södra 
Sverige är något kortare än rotationsperioden för skog i norra Sverige, men snittet ligger 
någonstans kring 90 år. Toivonen förklarar att för att kunna beräkna kassaflöden 90 år 
framåt i tiden utgår Bergvik Skog från sin budget för kommande år vilken innehåller detal-
jer om till exempel vilka priser de säljer sin skog för, vilka kostnader olika komponenter i 
skogsvården har och vilka åtgärder som kommer utföras i framtiden. Utifrån budgeten un-
dersöker de hur intäkts- och kostnadskomponenterna kommer att utvecklas i framtiden, 
främst undersöks om det är troligt att priserna kommer att följa inflationen eller inte. Anta-
gandena tillämpas sedan i nuvärdesberäkningen. Toivonen berättar att vid de senaste be-
dömningarna har utgångspunkten varit att beakta de senaste priserna och sedan har företa-
get bedömt att priser och kostnader kommer att följa inflationen. Anledningen är att Berg-
vik Skog inte hittat några faktorer som skulle tyda på att priser och kostnader skulle utveck-
las på något annat vis. Däremot när det kommer till åtgärder som ska utföras i skogen, till 
exempel gallring och röjning, skiljer kostnaderna mellan olika år i nuvärdesberäkningen. 
(Toivonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

En annan kostnad som inkluderas i kassaflödesberäkningen är återplanteringskostnader. 
Toivonen menar att det råder delade resonemang i olika världsdelar om återplanterings-
kostnader ska inkluderas i kassaflödesberäkningen eller inte. I Sverige finns en skogsvårds-
lag som innebär att återplantering måste göras vid slutavverkning. Toivonen anser därför 
att återplanteringen är en kostnad för att kunna genomföra en slutavverkning och därför 
bör återplanteringskostnaderna inkluderas i kassaflödena. (Toivonen, J, personlig kommu-
nikation, 2011-04-11) 

Bergvik Skog har en skogsbruksplan som innehåller information om skogen, information 
från skogsbruksplanen används för att beräkna kassaflödena. Skogsbruksplanen anger när 
åtgärder ska utföras i skogen. Bergvik Skog har även en avverkningsplan som är en av de 
mest väsentliga delarna för att beräkna kassaflödena. Avverkningsplanen sträcker sig 200 år 
framåt i tiden eftersom de har synen att verksamheten ska vara hållbar. Vid framtagandet 
av avverkningsplanen tar Bergvik Skog hjälp utav utomstående från Sveriges Lantbruksuni-
versitet. En ny avverkningsplan görs ungefär vart femte år. Bergvik Skog använder också 
skogstaxeringar, vilka är statistiska analyser där prover tas på utvalda ytor. Proverna visar 
hur stora volymer som finns på skogsinnehavet. Sedan Bergvik Skog bildades år 2004 har 
de gjort en skogstaxering, vilken genomfördes år 2006. Bergvik Skog har som mål att göra 
en ny skogstaxering vart femte år. När taxeringen genomfördes visade den att Bergvik 
Skogs skogsinnehav innehöll betydligt mer fiber eller kubikmeter skog än vad tidigare be-
räkningar hade visat och till följd av det justerades avverkningsplanerna upp. (Toivonen, J, 
personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Hittills har inte några indikationer visat på att det inte skulle finnas efterfrågan på den skog 
som Bergvik Skog avverkar. Toivonen menar att det snarare är tvärtom, det finns många 
intressenter av den skog som de avverkar. Världsutvecklingen visar på att befolkningen 
ökar och efterfrågan på råvarorna ökar på flera platser i världen. Bergvik Skog har alltid i 
åtanke att efterfrågan på företagets råvaror kan reduceras, men några indikationer har aldrig 
pekat på att det skulle inträffa och därför är det den totala avverkningsförmågan som an-
vänds vid framtagandet av kassaflödena. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-
11) 

Toivonen säger att det största problemet med framtagandet av kassaflödena är framtidsbe-
dömningen, eftersom skogen har en oerhört lång rotationsperiod, i Bergvik Skogs fall 90 år. 
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Det är svårt nog att förutspå vad som kommer att hända om tre månader, att förutspå vad 
som kommer att hända om 90 år blir mycket komplicerat. Toivonen understryker att det är 
en gemensam svårighet för alla företag som arbetar inom nordiskt skogsbruk. Andra verk-
samheter som också tillämpar IAS 41, som grisfarmar och hästfarmar, har det mycket en-
klare eftersom att rotationsperioden är kortare. Det samma gäller för skogsbruk på det 
södra halvklotet som har en rotationsperiod på cirka 20 år. (Toivonen, J, personlig kom-
munikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
På Holmen görs framtagandet av kassaflödena genom en resultatmodell där volymer och 
priser skapar intäkter. Intäkterna ställs mot kostnader såsom avverkningskostnader, kost-
nader för skogsvård (bland annat plantering, markbehandling, gallring, röjning och göds-
ling) samt administrationskostnader. Intäkterna och kostnaderna leder till en resultatupp-
ställning med ett nettoresultat. Lind menar att beräkningen är relativt säker på de närmsta 
åren men därefter måste antaganden om inflation för priser och kostnader göras framåt i 
tiden. Holmen beräknar kassaflödena 100 år framåt då 100 år anses vara skogens rotations-
period. De största värdena genereras från de 20 först åren av nuvärdesberäkningen, därför 
måste precisionen vara mycket noggrann de åren, Lind framhäver dock att samtliga 100 år i 
beräkningen måste göras på ett seriöst tillvägagångssätt. För att kunna beräkna kassaflö-
dena behövs ett ingångsvärde på priser och kostnader i nuvärdesberäkningen eftersom de 
är utgångspunkten för de framtida värdena.  Lind anger att ingångsvärdena tas fram genom 
att granska hur priser och kostnader har utvecklats sedan långt tillbaka i tiden. Den inflat-
ion som varit bakåt i tiden ligger till grund för att beräkna hur ingångsvärdena kommer att 
utvecklas i framtiden. Inflationsantagandena som Holmen använder baseras på olika grup-
per av kostnader och intäkter, till exempel löneinflation och materialinflation, för att kunna 
göra en så korrekt beräkning som möjligt. Holmen granskar även betalningsförmågan hos 
massaindustrin och sågverken då de köper Holmens produkter. Deras lönsamhet kan få en 
inverkan på prisförändringar. Lind anger att då deras betalningsförmåga inte har utvecklats 
de senaste åren innebär det att Holmen inte kan höja priserna ytterligare. Lind säger att: 
”man måste titta på användaren av skogen för att förstå att priserna inte kan lysa upp hur mycket som 
helst.” (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Lind förklarar att Holmen tar med kostnader för återplantering i sina kassaflöden eftersom 
de enligt lag är skyldiga att återbeskoga marken efter slutavverkning. Återplanteringskost-
naderna kan därför betraktas som en kostnad för att genomföra en slutavverkning och ur 
ett sådant perspektiv menar Lind att återplanteringskostnader måste inkluderas i kassaflö-
dena. Skulle en värdering göras utan att återplanteringskostnader inkluderades skulle det 
enligt Holmen generera ett värde på den växande skogen som väsentligen överstiger sko-
gens verkliga värde. Om återplanteringskostnaderna istället skulle anses tillhöra marken 
skulle konsekvensen bli att marken skulle ha ett negativt värde. (Lind, G, personlig kom-
munikation, 2011-04-07) 

Holmen använder en skogsbruksplan för att sköta skogen på ett korrekt vis, planen genere-
rar även de värden som ligger till grund för skogsvärderingen. Lind förtydligar dock att 
skogsbruksplanen inte enbart är upprättad för att beräkna den växande skogens verkliga 
värde utan för att sköta skogen på ett korrekt vis. Insatser i marken måste genomföras för 
att värdet ska stämma överens med det värde som beräknats i nuvärdesberäkningen. När 
avverkningsberäkningen upprättas framkommer hur mycket skog som ska gallras vid olika 
tillfällen och vilken skog som ska slutavverkas vid olika tillfällen. Avverkningsberäkningen i 
sin tur beräknas utifrån en skogstaxering. Lind anger att Holmens skogstaxering beräknar 
deras möjliga avverkning 100 år framåt i tiden vilket motsvarar skogens rotationsperiod. 



 Kapitel 5 - Empiri  

 

 
35 

Holmen genomför en skogstaxering vart tionde år där de genom stickprov mäter upp ett 
antal trakter i skogen väldigt exakt, vilka träd som växer där och vilken virkesproducerande-
förmåga marken har (bonitet). Skogstaxeringar ligger till grund för beräkningen av skogs-
tillgångarnas volymer. Lind förklarar att det är dessa volymer som styr företagets intäkter 
och kostnader och därför är en mycket viktig del i värderingen av den växande skogen. 
Prognosperioden är satt till 100 år dels eftersom Skogsvårdslagen anger en ålder då slutav-
verkning tidigast får ske. Åldern varierar över landet och för Holmens del mellan 63 och 81 
år. Den andra anledningen är att Holmen internt har satt en lägsta slutavverknings ålder 
som är 10 procent högre, för att garantera att hela beståndet överstiger den lägsta slutav-
verkningsåldern.  

Holmen använder alltid sin totala avverkningsförmåga vid framtagandet av kassaflödena, 
någon hänsyn till efterfråga på marknaden tas inte. Lind förklarar att den skog som Hol-
men äger inte räcker till för att försörja den egna industrin med ved, de måste därför alltid 
avverka den skog som behövs för att klara den årliga försörjningen. (Lind, G, personlig 
kommunikation, 2011-04-07) 

Lind säger att hanteringen av prissättningen är det största problemet som är förknippat 
med framtagandet av kassaflödena. År 2007 märkte Holmen att priserna på marknaden 
drog iväg långt över deras antaganden. Vilket ledde till att Holmen gjorde en omvärdering 
av skogstillgångarna vilket resulterade i en värdehöjning av den växande skogen med drygt 
två miljarder. Samma sak inträffade år 2010 då en omvärdering på en miljard SEK genom-
fördes på grund av prishöjningar. Lind menar att de inte vill riskera att priserna plötsligt 
skulle sjunka radikalt, för att då hamna i ett läge där skogstillgångarna istället skulle vara 
övervärderade. Det är alltså en balansgång att förstå och hitta en nivå på priserna. På Hol-
men förs därför en ständig diskussion kring prisbedömningen för att undvika att göra fel-
aktiga värderingar. Tillfälliga variationer på marknaden beaktas inte, innan priserna ändras i 
nuvärdesberäkningen ska utvecklingen anses vara bestående därför kan priser som inklude-
ras i värderingen vissa år avvika från marknadspriserna. Lind understryker dock att avvikel-
sen under lång tid inte får vara för stor, för då skulle Holmen göra en felaktig värdering. 
Lind anser att samma problematik inte existerar på kostnadssidan då kostnaderna är mer 
stabila. Ett annat problem är gödslingseffekten, Holmen har gödslat sin skog sedan år 2005, 
dock beaktar inte avverkningsplanen någon ökad avverkning på grund av gödsling. Istället 
kvittas gödslingseffekten sedan år 2007 mot ökad avverkning på andra bestånd. Det råder 
extern debatt om hur gödsling ska genomföras och även omfattningen av densamma, göds-
lingen kan även påverkas av kommande regelverk. Holmen kommer i år (2011) att göra en 
ny avverkningsberäkning vilken kommer att ta hänsyn till de volymer som är resultat av fö-
retagets gödsling sedan år 2005. (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Bergs Timber beräknar kassaflöden 85 år framåt i tiden vid nuvärdesberäkningen. Perioden 
motsvarar skogens rotationsperiod och har beräknats genom en analys av företagets skogs-
bruksplan. Ekelund förklarar att de bedömer att företaget uthålligt kan avverka ungefär 25 
hektar per år och den avverkningen leder till en volym för gallring och slutavverkning som 
inkluderas i kassaflödesanalysen. Priserna på volymerna har utgångspunkt i dagens prisni-
våer. Bergs Timber gör ingen bedömning av om det kommer bli dyrare eller billigare i 
framtiden. Då priserna varierar på grund av svängningar på marknaden granskar företaget 
priser för de tre senaste åren och gör ett ungefärligt utfall. De kalkylerar sedan med en dis-
konteringsfaktor med två procent inflation på de framtida priserna. Kostnader för gallring, 
röjning, slutavverkning och andra skötselåtgärder inkluderas också och utgår från den nu-
varande prisnivån. Däremot inkluderas inte kostnader för gödsling i beräkningen, trots att 



 Kapitel 5 - Empiri  

 

 
36 

Bergs Timber testat att gödsla sina skogsfastigheter. Avdrag för fasta kostnader uppskattar 
Ekelund till ungefär 10 SEK per kubikmeter. Han förklarar att de inte har stora kostnader 
för administration men att det ändå inte inkluderas i kassaflödesberäkningen. (Ekelund, J, 
personlig kommunikation, 2011-04-21)    

Bergs Timber inkluderar kostnader för återplantering i kassaflödena. Ekelund säger att det 
kan diskuteras om det är rätt eller fel att inkludera återplanteringskostnaderna i beräkningen 
men säger att det inkluderas på grund av den skyldighet som finns att återplantera efter av-
verkning. Det faktum att övriga företag inkluderar återplanteringskostnaderna har också va-
rit en avgörande faktor. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21) 

Ekelund förklarar att Bergs Timber genomför skogstaxeringar av skogens bestånd, men till-
lägger att han inte är insatt i den processen. Genom skogstaxeringen framkommer en vo-
lym som används vid beräkningen av värdet eller värdeförändringen för den växande sko-
gen. Avverkningsplanen gör Bergs Timber själva, men de fick extern hjälp vid implemente-
ringen. Ekelund berättar att de då utgick ifrån de avverkningsplaner som företaget hade och 
att det senare gjorts uppdateringar. Avverkningsplanen på hur mycket skog som kan avver-
kas per år har dock inte ändrats sedan starten år 2005. Ekelund anger att de undersöker hur 
skogen faktiskt ser ut, hur mycket planteringsskog samt naturskog som finns, men att det 
inte tas någon hänsyns till om det skulle kunna avverkas mer skog om till exempel 10 år. 
Utgångspunkten är att avverkningsfördelningen ska vara jämn över åren. (Ekelund, J, per-
sonlig kommunikation, 2011-04-21) 

Ekelund förklarar att det alltid finns en efterfråga på skogsvolymerna som Bergs Timber 
genererar. Det handlar dock inte om att få ut det maximala priset, utan att skapa volymer 
till de egna sågverken. Någon hänsyn tas inte till några marknadsvillkor utan mer till såg-
verkens behov. Ekelund säger också att de inte kan avverka en obegränsad mängd skog, 
avverkningsförmågan är begränsad. I år (2011) har de därför knappt avverkat någon skog, 
medan de förra året avverkade två avverkningsvolymer. (Ekelund, J, personlig kommuni-
kation, 2011-04-21) 

Ekelund förklarar att det är problematiskt med framtagandet av kassaflödena då det är 
mycket att hålla ordning på. Det blir en hel del räknande för att kontrollera att värdena lig-
ger på en korrekt nivå. Problemet är också att värdena baseras på subjektiva bedömningar. 
Ekelund nämner också problemet som uppstår vid ett eventuellt köp av en ny skogsfastig-
het. Priset som betalas avser aldrig kassaflödena som skogen kan generera, utan priset bru-
kar oftast hamna på det dubbla. Vilket skapar vissa problem i hur mycket som ska hänföras 
till skog och vad som ska hänföras till mark. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-
04-21) 

Sammanfattning 
Från intervjuerna har det framkommit att de grundläggande principerna för framtagandet 
av kassaflödena är lika inom de fyra skogsföretagen, volymerna som beräknas genom 
skogstaxering multipliceras med antagna priser vilket genererar intäkter. Från dessa intäkter 
dras kostnaderna för avverkning samt andra kostnader hänförliga till skogen. Prissättningen 
som är en del av de framtida kassaflödena beskrivs av företagen som problematisk. Anled-
ningen är att priserna kan vara volatila över korta perioder. För att ta fram volymerna till 
kassaflödena använder samtliga företag skogsbruksplaner, skogstaxeringar och avverk-
ningsplaner. Dessa tas fram på relativt lika tillvägagångsätt inom företagen. De flesta av fö-
retagen anger att ett stort problem vid framtagandet av kassaflödena är de subjektiva anta-
ganden som måste göras. Enligt Holmen framkommer problemet med subjektiva bedöm-
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ningar särskilt vid prissättningen. Ett annat problem avser hanteringen av gödsling, då 
gödsling bidrar till ökade volymer menar Sveaskog att det finns risk för felaktiga beräkning-
ar då det är svårt att kvitta de ökade volymerna med kostnader för gödsling.  

I Tabell 5-1 framhålls antaganden som respektive företag gör vid framtagandet av kassaflö-
dena. 

 
Skogens  

rotations-
period 

Inflations an-
tagande 

Prisserie Återplanterings-
kostnader 

Skogstaxering 

Sveaskog 
AB 

100 år 2 % 8 årig Tas med i  
beräkningen 

Vart 5:e år 

Bergvik 
Skog AB 

90 år Ej  
preciserat 

Ej  
preciserat 

Tas med i  
beräkningen 

Vart 5:e år 

Holmen 
AB 

100 år 1 % Ej  
preciserat 

Tas med i  
beräkningen 

Vart 10:e år 

Bergs 
Timber AB 

85 år 2 % 3 årig Tas med i  
beräkningen 

Ej preciserat 

Tabell 5-1 Översikt av antaganden vid framställningen av kassaflöden 

Samtliga företag beräknar kassaflödena på den rotationsperiod som den växande skogen 
beräknas ha. I tabell 5-1 framgår det att rotationsperioden skiljer mellan företagen. För att 
ta fram priser till kassaflödena utgår företagen från prisserier bakåt i tiden. Sveaskog preci-
serar att de använder en prisserie på åtta år och Bergs Timber anger att de använder en 
prisserie på tre år medan de andra två företagen endast anger att de kollar på priser bakåt i 
tiden. Under intervjuerna har det framkommit att företagens inflationsantaganden varierar 
från en till två procent. Bergs Timber och Sveaskog som båda har ett inflationsantagande 
på två procent anger att procentsatsen är hämtad från Riksbankens bedömningar om en två 
procentig inflationsnivå. Återplanteringskostnader är något som samtliga intervjuade före-
tag tar med i sin nuvärdesberäkning. Återplantering är lagstadgat i Sverige och därför ser 
företagen återplantering som en kostnad för att slutavverka skogen. Det har framkommit 
att det skiljer hur ofta skogstaxeringar utförs. Holmen anger att de gör en skogstaxering 
vart tionde år medan Sveaskog och Bergvik Skog utför en vart femte år. 

5.1.4 Framtagandet av diskonteringsräntan 

Sveaskog AB 
Elmvret kan inte svara på vilka komponenter som Sveaskogs diskonteringsränta består av 
mer än att den innehåller en realränta, en inflationskomponent och en skattekomponent. 
Resterande kalkylparametrar, till exempel riskpåslag på riskfri ränta, är olika bedömningar 
som görs. För framtagandet av diskonteringsräntan tar Sveaskog hjälp av en extern expert 
vid namn Björn Carlsson. (Intervju med Björn Carlsson återfinns i sektion 5.2) Elmvret 
framhäver betydelsen av att tillämpa en stabil och hållbar diskonteringsränta vid nuvärdes-
beräkningen. Inflationsdelen av räntan är relativt lätt att fastställa, där utgår Sveaskog från 
de konvergenskrav som finns från EU samt Riksbankens fastställda ränta som ligger runt 
två procent. Efter att resterande komponenter har beaktats beräknas företagets diskonte-
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ringsränta till 6,25 procent. Elmvret säger att Sveaskog har tillämpat samma räntesats sedan 
starten år 2005. Varje år söker de anledningar att modifiera diskonteringsräntan, samt ifrå-
gasätta om den är sann och riktigt, men de har hittills inte haft anledning att göra några för-
ändringar. Elmvret understryker att nästan alla företag använder samma räntesats, och han 
menar att det är betryggande eftersom syftet är att de företag i Sverige som tillämpar IAS 
41 ska ha hyfsat jämförbara värderingsprinciper. ”Annars skulle det inte fungera, om vi säger att 
alla värderar utifrån IAS 41 men att vi gör på olika sätt skulle det inte vara bra”. Han tillägger att 
Holmen använder en räntesats något under de övriga företagen, men om hänsyn tas till de 
antaganden de gör hamnar även deras diskonteringsränta på 6,25 procent. (Elmvret, B, per-
sonlig kommunikation, 2011-04-12) 

Bergvik Skog AB 
Toivonen berättar att Bergvik Skog och ett antal andra skogsföretag har använt en diskon-
teringsränta på 6,25 procent, diskonteringsräntan på 6,25 procent har Bergvik Skog haft 
under hela perioden som de tillämpat IAS 41. Diskonteringsräntan på 6,25 procent är ingen 
WACC (genomsnittlig vägd kapitalkostnad) för Bergvik Skog utan en långsiktig skogsränta. 
I diskonteringsräntan finns komponenter som beaktar risker och volatilitet i den svenska 
skogsbranschen. Toivonen menar att Bergvik Skog har bestämt att inte ändra på diskonte-
ringsräntan utan att ha bra argument för det, bra argument är till exempel om något skulle 
hända med världsekonomin eller något annat väsentligt skulle inträffa. Toivonen berättar 
att initialt var det lite grann av ett gemensamt beslut i branschen att använda en diskonte-
ringsränta på 6,25 procent. Anledningen var att IAS 41 var nytt och det skulle vara konstigt 
om något företag avvek från diskonteringsräntan på 6,25 procent, om en avvikelse skedde 
skulle företaget behöva ge goda motiveringar till varför de valde en annan diskonterings-
ränta. Toivonen anser att det är bättre att använda en långsiktig diskonteringsränta för 
skogliga tillgångar istället för att använda en WACC för företaget. Skulle ett företag an-
vända sitt företags WACC som diskonteringsränta vid skogsvärderingen skulle värderingen 
påverkas av vilken finansiell situation företaget befinns i och hur företagsstrukturen ser ut. 
Som Toivonen uttalar: ”Det vore väldigt konstigt om dessa aspekter skulle få inverkan på marknads-
värdet av en hektar skog, så därför tror jag att den här räntan måste vara något annat än just det här före-
tagets WACC.” Dessutom kan kapitaliseringen av företaget ändras, ett företag kan göra en 
stor utdelning och byta ut eget kapital mot billigare lånekapital och på så vis sänka sin 
WACC. Att genom ett sådant resonemang säga att företagets skogstillgångar har ökat i 
värde håller inte enligt Toivonen, diskonteringsräntan bör istället hållas separat och vara en 
diskonteringsränta som är ett slags långsiktig skogsränta. (Toivonen, J, personlig kommuni-
kation, 2011-04-11) 

Toivonen anser också att diskonteringsräntan inte bör reflektera kortsiktiga fluktuationer. 
Endast för att det varit generellt låga räntor en period bör inte diskonteringsräntan i nuvär-
desberäkningen sänkas och därigenom skogen värderas upp.  Detta skulle leda till att sko-
gen sedan behöver värderas ned när räntorna stiger igen, vilket inte är ett lämpligt vis att 
hantera diskonteringsräntan på, diskonteringsräntan bör istället hanteras på ett stabilt tillvä-
gagångssätt så att värderingen av skogen inte ändras för mycket. (Toivonen, J, personlig 
kommunikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
Lind förklarar att Holmens diskonteringsränta baseras på företagets WACC där de kollar 
på företagets lånade kapital och företagets egna kapital. Det lånade kapitalet består av en 
riskfri nominell ränta på 4,5 procent med ett kreditrisk påslag om en procent, detta resulte-
rar i en beräknad upplåningsränta på 5,5 procent. Räntan bedöms vara i nivå med den no-
minella räntekostnaden som Holmen skulle behöva betala om en ny långfristig upplåning 
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skulle tas upp idag. Räntan justeras sedan för skatt. Den riskfria räntan på 4,5 procent an-
vänds även för det egna kapitalet där också en riskpremie på två procent används. Detta re-
sulterar i en total ränta på 6,5 procent för det egna kapitalet. De två räntesatserna multipli-
ceras sedan med respektive andel av företagets låne- och eget kapital och resulterar i en 
vägd kapitalkostnad på 5,5 procent (diskonteringsräntan). Uträkningen återfinns i figur 5-1 
nedan. (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-1 WACC beräkning Holmen AB 

Lind berättar att han själv inte har varit inblandad i att ta fram diskonteringsräntan utan det 
är något som görs på koncernnivå, men tillägger ändå att det viktiga är att Holmen tilläm-
par samma modell inom företaget år ut och år in. Lind menar att det kan skapas problem 
om diskonteringsräntan ändras för ofta. Vid införandet av IAS 41 använde Holmen en dis-
konteringsränta på 6,25 procent men vid en omvärdering år 2007 sänktes diskonteringsrän-
tan till 5,5 procent, räntesänkningen med cirka en procent tror Lind gjorde uppemot en 
miljard i värdeförändring på Holmens växande skog. Som Lind uttrycker det: ”Det är enorma 
pengar när man skruvar i det där, det vill man inte göra”. Han tillägger dock att deras diskonte-
ringsränta på 5,5 procent är representativa för en lång tid framöver. (Lind, G, personlig 
kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Diskonteringsräntan som Bergs Timber tillämpar i nuvärdesberäkningen är på 6,26 procent 
och ska avse en långsiktig skogsränta. Diskonteringsräntan tas fram genom en WACC-
analys som beräknas på 50 procent hänsynstagande till eget kapital och 50 procent hän-
synstagande till lånat kapital. Ekelund vill inte påstå att diskonteringsräntan baseras på deras 
företag, utan den bygger på en bedömning som de gjort. Han säger att han inte har full koll 
på vilka faktorer som diskonteringsräntan innehåller mer än att en riskfri premie inkluderas 
och att diskonteringsräntan är beräknad före skatt. Bergs Timber har inte ändrat på ränte-
satsen sedan starten år 2005, utan de har bedömt att den är på en rimlig nivå. Uppföljningar 
görs kontinuerligt och de jämför då mot övriga räntor och statsskuldsväxlar för att pröva 
dess riktighet. Ekelund säger att de undersökt hur de övriga skogsföretagen gjort sina rän-
tebedömningar, men understryker att Bergs Timber inte satt sin diskonteringsränta utifrån 
andra företag. Han säger: ”Vi har inte tagit deras ränta det vill jag inte påstå, men däremot så vet jag 
att när vi diskuterade diskonteringsräntan så hade vi ju lite grann samma konsulter inne så att jag vet att 
vi ligger rätt så nära, väldigt nära om jag inte minns helt fel”. Det finns således en egen bedömning 
i botten, men hjälp och idéer har tagits utifrån. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 
2011-04-21) 

 

 

Krediter/lån: (4,50 %  + 1,0 %) * (1 – 26,3 % skatt)  *  35 %  =  1,3% 

Eget kapital:            (4,50 % + 2,0 %)  *  65 %  =  4,2% 

Riskfri ränta+ 
riskpremie 

Justering för 
skatt 

Andel 

Vägd kapitalkostnad     5,5% 
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Sammanfattning 
Sveaskog, Bergvik Skog och Bergs Timber anger att de använder en WACC för skogstill-
gångar för att diskontera de framtagna kassaflödena. De framhåller även att de tagit hjälp 
av externa experter för framtagandet av diskonteringsräntan. Holmen anger istället att deras 
diskonteringsränta baseras på företagets WACC. Respektive företags diskonteringsränta 
återfinns i tabell 5-2 

 
Sveaskog AB Bergvik Skog 

AB 
Holmen AB Bergs Timber AB 

Diskonteringsränta 6,25 % 6,25 % 5,5 % 6,26 % 

Tabell 5-2 Skogsföretagens diskonteringsränta 

Som synes i tabell 5-2 använder Sveaskog och Bergvik Skog en diskonteringsränta på 6,25 
procent. Holmens diskonteringsränta är något lägre på 5,5 procent och Bergs Timber an-
vänder en diskonteringsränta på 6,26 procent. 

5.1.5 Uppskjuten skatteskuld 

Sveaskog AB 
När de framtagna kassaflödena diskonteras med diskonteringsräntan framkommer ett 
nuvärde för skogstillgångarna vilket är ett bruttovärde. Den uppskjutna skatteskulden be-
räknas sedan på bruttovärdet subtraherat med den växande skogens skattemässiga värde, 
vilket multipliceras med skattesatsen om 26,3 procent. Elmvret förklarar att om de från 
början betalt en miljard för all skog och värdet idag uppgår till 30 miljarder baseras den 
uppskjutna skatteskulden på 29 miljarder. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-
12) 

Bergvik Skog AB 
Bergvik Skogs nuvärde baseras på de framtagna kassaflödena före skatt diskonterat med 
diskonteringsräntan, vilket är ett bruttovärde vilket redovisas på tillgångssidan i företagets 
balansräkning. På skuldsidan i företagets balansräkning återfinns en uppskjuten skatteskuld 
som är beräknad som 26,3 procent av skogstillgångarnas bruttovärde. (Toivonen, J, person-
lig kommunikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
När Holmens beräknade kassaflöden (före skatt) från skogstillgångarna diskonteras med 
diskonteringsräntan framkommer ett nuvärde vilket är ett bruttovärde som redovisas på 
tillgångssidan i balansräkningen. På skuldsidan återfinns en uppskjuten skatteskuld som ba-
seras på 26,3 procent av skogstillgångarnas bruttovärde. Holmen anser inte att det finns 
något skattemässigt anskaffningsvärde för den växande skogen. (Lind, G, personlig kom-
munikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Den uppskjutna skatteskulden på skogstillgångarna baseras på skillnaden mellan det 
skattemässiga värdet på den växande skogen och bruttovärdet av nuvärdesberäkningen för 
den växande skogen. Skillnaden multipliceras med skattesatsen 26,3 procent. (Ekelund, J, 
personlig kommunikation, 2011-04-21) 
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5.1.6 Externa parter och riskhantering 

Sveaskog AB 
Elmvret anger att Sveaskog tar hjälp av externa parter för att genomföra nuvärdesberäk-
ningen. Experter används bland annat för avverkningsberäkningarna och framtagandet av 
diskonteringsräntan. Elmvret berättar även att det inte görs en separat beräkning för risker 
vid nuvärdesberäkningen utan risker inkluderas i den åttaåriga prisserien. Om det inträffat 
en storm som resulterar i tillfälligt sänkta priser och som följs av höjda priser när lagren är 
upparbetade ryms det i prisserien. Däremot tillägger Elmvret att en omfattande storm, eller 
andra händelser, kan leda till att företaget måste göra en helt ny avverkningsberäkning eller 
skogstaxering. Det görs således ingen reservering för kommande stormar eller andra risker, 
däremot görs omvärderingar som kan påverka värdet om något skulle inträffa. (Elmvret, B, 
personlig kommunikation, 2011-04-12) 
 
Bergvik Skog AB 
Toivonen berättar att Bergvik Skog tar hjälp av externa parter och marknadsprognoser för 
att genomföra nuvärdesberäkningen. Varje år diskuteras diskonteringsräntan med externa 
parter och detsamma gäller för prisantagandena gällande ved och timmer, då det är svårt att 
göra en 90 årig prognos. Prognosen kan göras med större säkerhet om det tas hänsyn till 
vad olika aktörer har för syn på branschen. Vad som är viktigt med prognoser om framtida 
priser är det framför allt att ha en dialog om synen på de företag som köper Bergvik Skogs 
massaved och timmer, här diskuteras framför allt vilken betalningsförmåga de har på lång-
sikt. Toivonen förklarar att risker inkluderas i nuvärdesberäkningen genom att diskonte-
ringsräntan innehåller en riskkomponent som är beräknad för skogsbranschen. Även i av-
verkningsplanerna inkluderas risker för till exempel stormar, det finns med i beräkningarna 
att en viss volym försvinner på grund av stormar. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 
2011-04-11) 

Holmen AB 
Lind berättar att Holmen inte tar hjälp av några marknadsprognoser eller andra utomstå-
ende vid nuvärdesberäkningen, beräkningar bygger istället på deras egna antaganden om 
avverkning och prisbild framåt i tiden. Risker för oväder eller andra naturkatastrofer har 
ingen separat del i Holmens nuvärdesberäkning, dock finns riskerna med i Holmens kalky-
ler när skogens avverkningsförmåga beräknas på långsikt. Sådana faktorer finns alltså med i 
modellen från början. (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Ekelund berättar att Bergs Timber inte tar hjälp av några marknadsprognoser vid faststäl-
landet av nuvärdesberäkningen. Företaget fastställer istället framtidsscenariot utifrån ge-
nomsnittliga priser beräknade från en treårig prisserie. Risker inkluderas inte heller i beräk-
ningen, det är istället den normala prisnivån som gäller. (Ekelund, J, personlig kommuni-
kation, 2011-04-21) 

Sammanfattning 
Holmen och Bergs Timber anger att de inte tar hjälp av några marknadsprognoser eller ut-
omstående för att ta fram antaganden till nuvärdesberäkningen. Bergvik Skog och Sveaskog 
däremot förklarar att de tar hjälp av externa parter och marknadsprognoser för att genom-
föra nuvärdesberäkningen. Bergvik Skog förklarar att det ger en större säkerhet att disku-
tera med externa parter och få deras syn på branschen. 

Samtliga intervjuade företag anger att risker inte behandlas i en separat del i nuvärdesbe-
räkningen. Företagen förklarar att risker istället inkluderas i kalkylerna för avverkningspla-
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nerna. Bergvik Skog nämner att det även inkluderas en riskkomponent avseende skogs-
branschen i diskonteringsräntan. Sveaskog nämner att risker inkluderas genom att de an-
vänder en prisserie på åtta år i vilken priser som påverkats av till exempel stormar inklude-
ras. 

5.1.7 Tillämpningen av nuvärdesberäkningen sedan år 2005 

Sveaskog AB 
Sveaskog gör kontinuerliga uppdateringar i nuvärdesberäkningen. Det händer hela tiden sa-
ker som gör att värdet på tillgången förändras. Som nämnts kan stormar påverka, men även 
en ändrad bedömning av tillväxten kan påverka värderingen av den växande skogen. Elm-
vret säger att Sveriges skogar växer bättre idag än för 50 år sedan, och därför är det viktigt 
att skogstaxeringar görs för att kontrollerar att alla inbyggda antaganden i skogsbrukspla-
nerna stämmer. Han tillägger även att värderingen enligt IAS 41 har fungerat bra sedan 
starten år 2005. Då Sveaskog använder en åttaårsperiod för prisantaganden blir det inte 
några stora förändringar av värdet vid konjunktursvängningar på marknaden. Elmvret me-
nar: ”Vi vet att det går upp och ner på intäktssidan så vi måste göra en utjämning på det. Det har de 
andra företagen också”. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Bergvik Skog AB 
Toivonen anser att det har fungerat bra att använda IAS 41 sedan starten år 2005. Bergvik 
Skog har inte behövt göra några omfattande justeringar av modellen. Den enda förändring 
som gjorts är att en skogstaxering genomfördes vilken visade att skogen innehöll mer fiber 
än vad de långsiktiga avverkningsplanerna tidigare visat. Den nya skogstaxeringen medför-
de att avverkningsplanerna kunde ökas, ökningen innebar den enskilt största värdeökande-
faktorn under tiden som IAS 41 använts av Bergvik Skog. Vidare tycker Toivonen att det 
fungerat bra att använda nuvärdesberäkningar i lågkonjunktur respektive högkonjunktur, då 
90 år är en oerhört lång period som täcker många konjunkturcykler. Bergvik Skog har sy-
nen att långsiktiga parametrar inte ska ändras på grund av kortsiktiga konjunktursvängning-
ar. Därför ändrar de inte långsiktiga priser och andra antaganden på grund av vad som in-
träffat den närmsta tiden. Om konjunktursvängningar hanteras på detta vis menar Toivo-
nen att det inte blir några större problem, problem skulle däremot uppstå om parametrar i 
modellen ändrades på grund av kortsiktiga förändringar. Som Toivonen uttrycker det: 
”Lägger man in så stora förändringar 90 år framåt i tiden i modellen så slår det väldigt hårt, man måste 
vara långsiktig i sin modell”. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Holmen AB 
Lind anser att det tekniskt sätt har fungerat bra att använda IAS 41 sedan starten år 2005. 
Han menar också att det inte inträffade något speciellt med företagets börskurser när IAS 
41 implementerades. Han menar att det beror på att marknaden troligtvis visste på ett un-
gefär vad skogen var värd trots att balansräkningarna tidigare visat något annat. Holmen 
har efter år 2005 gjort två rejäla översyner av sin nuvärdesberäkning. År 2007 sänktes dis-
konteringsräntan och prisbilden samt kostnadsdelen sågs över, vilket resulterade i en om-
värdering på 2,1 miljarder SEK. År 2010 gjordes ytterligare en översyn av priser vilken in-
nebar en ökning om en miljard SEK på den växande skogens värde. Lind menar att sådana 
här kraftiga förändringar inte är bra, det gäller att vara vaksam vid sådana här beslut och se 
över om justeringarna är långsiktiga. Förändringen som gjordes år 2010 innebar att Holmen 
höjde priserna rakt av med 15 SEK på hela deras förväntade intäkter framåt i tiden, resulta-
tet var en miljard i ökade värden på skogstillgångar. Som Lind säger: ”Det drar iväg rejält med 
små förändringar”. Men det genomförs ändå översyner kontinuerligt, i år (2011) kommer en 
ny avverkningsberäkning som baseras på de nästkommande 100 åren att genomföras och 
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förra året gjordes en skogstaxering. Resultatet av den nya avverkningsberäkningen kommer 
att komma någon gång i maj eller juni 2011, då finns det möjlighet att beräkningen visar att 
Holmen kan avverka mer skog än vad tidigare avverkningsberäkningar visat. Höjda avverk-
ningsvolymer innebär att värdet på skogen ökar. Vid konjunktursvängningar på marknaden 
har Holmen granskat priserna och jämfört dem med marknadspriser. I lågkonjunktur säger 
Lind att prismarginalerna har sjunkit men menar ändå att det inte funnits någon anledning 
att skriva ner värdet på skogen. Under högkonjunktur har dock Holmen försökt att und-
vika att skriva upp värdet på grund av tillfälliga prisuppgångar. Lind framhåller att de 
gånger som värdet har skrivits upp på grund av prisförändringar, år 2007 och år 2010, har 
de haft anledning att göra det, de har bedömt att den prisnivå som varit inte kommer att 
komma tillbaka i framtiden. Holmen hanterar konjunkturer med försiktighet och ändrar 
endast värdet på den växande skogen när de ser varaktiga förändringar på långsikt. (Lind, 
G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Från implementeringen av IAS 41 år 2005 har det gjorts justeringar i modellen. Utöver att 
priser kontinuerligt har ändrats har även värdet på skogsfastigheterna reviderats vid två till-
fällen. Vid båda tillfällena steg värdet på den växande skogen med cirka 10-15 procent. Ök-
ningarna förklaras dels med höjda priser, men också genom volymtillväxt som upptäcktes 
genom skogstaxering. Ekelund förklarar att skogstaxeringen inte enbart gjordes för att få 
bättre underlag till räkenskaperna utan snarare på grund av inträffade stormar och det an-
sågs nödvändigt att göra nya planer för förvaltningen. Det har även tillkommit regler gäl-
lande nya planer samt certifiering som krävde omtaxering. Ekelund menar dock att det 
krävs en viss känsla när förändringar i nuvärdesberäkningen ska göras. Då priser och andra 
antaganden ska göras för en oerhört lång tid framöver är det svårt att göra bedömningar. 
Bedömningarna är därför anpassade utifrån den nuvarande situationen på Bergs Timber. 
Ekelund förklarar att det händer oerhört mycket och kan svänga väldigt fort i skogs-
branschen och att Bergs Timber därför aktar sig för att göra några ogenomtänkta föränd-
ringar. Priser kan gå upp och ner, men en förändring registreras endast i nuvärdesberäk-
ningen om Bergs Timber anser att prisförändringen känns stabil och varaktig. Ekelund tyd-
liggör dock att det inte görs några långsiktiga antaganden om till exempel att det om 20 år 
kommer bli ett ökat värde på skogen. Ekelund tycker att värderingen enligt IAS 41 har fun-
gerat förhållandevis bra sedan starten år 2005. Som han säger: ”Vi gör på det här sättet, sen hur 
rättvisande det är det vet jag inte”. Ekelund menar dock att värdet inte var mer rättvisande tidi-
gare då skogen redovisades till historiskt anskaffningsvärde. Han fortsätter: ”Då kunde vi av-
verka hur mycket som helst och det gick rätt in i resultaträkningen”. Nu minskar istället värdet på 
skogen när mer volymer avverkas, Ekelund menar att det är en förbättring. Han tillägger 
dock att han ser ett problem i att det betalas mer för skogsfastigheter än vad som betalas 
för den växande skogen. Vid konjunktursvängningar på marknaden berättar Ekelund att 
värdet på skogsprodukterna stiger vid högkonjunktur vilket leder till en positiv påverkan på 
skogsfastigheten och för värdet på tillgången uppåt. ”Detta får ett visst genomslag i modellen, om 
än lite trögrörligt”, förklarar Ekelund. Vid lågkonjunktur går värdet istället ner på skogen. 
(Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21) 

Sammanfattning 
Samtliga av de intervjuade företagen tycker att det tekniskt sätt har fungerat bra att använda 
en nuvärdesberäkning för att värdera den växande skogen till verkligt värde sedan år 2005. 
Det har även framkommit att samtliga företag kontinuerligt gör uppdateringar i nuvärdes-
beräkningen. Förändringarna som gjorts skiljer mellan företagen, men samtliga företag 
nämner att de endast gör justeringar då förändringen anses varaktig. Konjunktursvängning-
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ar hanteras på ett liknande vis som förändringar i nuvärdesberäkningen. Företagen förklarar 
att deras långsiktiga tankesätt bidrar till att de inte ändrar värdet på den växande skogen uti-
från kortsiktiga svängningar på marknaden. 

5.1.8 Subjektivitet och tillförlitlighet 

Sveaskog AB 
Elmvret anger att appliceringen av IAS 41 på Sveaskog görs efter de förutsättningar som 
finns tillgängliga. ”Det blir alltid fel värde, men upplägget som det är nu är vad som finns tillgängligt ut-
ifrån den kunskap vi har”. Därför framhäver han vikten av att alla måste tillämpa samma prin-
ciper vid nuvärdesberäkningen. Samtidigt tror inte Elmvret att det finns någon som kan 
komma på någon bättre metod att värdera skogstillgångarna på. En nuvärdesberäkning är 
dock endast en bedömning av vad som händer 100 år framåt i tiden, det är en prognos. 
Han framhåller därför att det är gissningar om framtiden, och att beräkningen speglas av 
stora delar subjektivitet. Det är därför mycket viktigt att subjektiviteten är förankrad. Elm-
vret menar att styrelsen, revisorer, och andra utomstående fungerar som kontrollstationer 
för att värderingen ska bli så säker som möjligt. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 
2011-04-12) 

Elmvret anger att det verkliga värdet är så tillförlitligt som möjligt, men han tillägger samti-
digt att värdet på Sveaskogs skogstillgångar inte går att jämföra med till exempel en skogs-
fastighet som ägs av en privatperson. Han menar att priset per kvadratmeter är mycket 
högre på en privat fastighet där värdet baseras på fler faktorer. Inom skogsbranschen base-
ras värdet endast på kassaflöden, och det är således två olika synsätt. Elmvret tycker att in-
tressenter får relevant information när företaget använder det verkliga värdet på tillgångar-
na. Han menar att när intressenterna ser vad Sveaskogs skogstillgångar värderas till vet de 
att det är nuvärdet av framtida kassaflöden. Elmvret säger också att vid presentationen i 
årsredovisningen har de medvetet hållit informationen kring värderingen kort. Elmvret ut-
trycker det som: ”Ju mer man skriver ju svårare är det”. Det gäller att få med den information 
som är relevant utan att det blir för mycket text. Han medger att företagets revisorer vid ett 
par tillfällen påpekat att de kan skriva ut mer information men att de valt att vara restriktiva 
för att undvika osäkerhet hos läsaren. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Elmvret framhäver vikten av att alla antaganden som görs i underlagen och skogsbrukspla-
nerna måste vara av god kvalitet. Det behövs inte endast för att kunna göra en nuvärdesbe-
räkning utan det krävs för att företaget ska kunna fortleva. Han säger att med en nuvärdes-
beräkning, med många faktorer som inverkar, är det lätt att räkna fel på en miljard. Därför 
är det viktigt att det kontinuerligt görs rimlighetskontroller för att kontrollera alla beräk-
ningar. (Elmvret, B, personlig kommunikation, 2011-04-12) 

Bergvik Skog AB 
Toivonen tycker att det finns en del svårigheter med att applicera IAS 41 på Bergvik Skog 
och det är mycket arbete som måste spenderas på nuvärdesberäkningen. Nuvärdesberäk-
ningen behöver också analyseras för att se om den beskriver verkligheten på ett så lämplig 
vis som möjligt. Toivonen menar också att det finns stora mått av subjektivitet inblandade i 
modellen, framför allt vid framtagandet av kassaflödena, avverkningscykeln och diskonte-
ringsräntan. Bergvik Skog försöker att stämma av sådana faktorer med externa experter för 
att få stöd för sina tankar. Men den långa rotationsperioden på 90 år gör det svårt att göra 
prognoser för framtiden. Dock tycker Toivonen att Bergvik Skog ger en mer rättvis bild av 
sina tillgångar när de tillämpar IAS 41 än när de tidigare tillämpade historiska anskaffnings-
värden. Toivonen tillägger att de personer som använder och analyserar värdet också måste 
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ha en förståelse för hur värdet har uppkommit, de måste ha en uppfattning om de bakom-
liggande variablerna för att kunna bedöma värdet. Därför kan det anses att det var enklare 
när de historiska anskaffningsvärdena användes. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 
2011-04-11) 

Toivonen tycker att det är svårt att säga om det verkliga värdet är tillförlitligt eller inte. Det 
verkliga värdet är en beskrivning av tillgångarnas tillstånd på ett visst tillvägagångssätt och 
då krävs en förståelse för hur beskrivningen har gjorts. Det verkliga värdet reflekterar 
marknaden på ett bättre vis än om historiska anskaffningsvärden hade använts. Dessutom 
får intressenterna mer relevant information med det verkliga värdet, dock måste de veta 
hur nuvärdesberäkningen fungerar för att kunna dra slutsatser. I årsredovisningen beskriver 
Bergvik Skog kortfattat sin värderingsmetod, vilket är något som de valt att göra då de har 
en relativt begränsad ägarkategori. Hade ägarkategorin varit en bred allmänhet hade be-
skrivningen möjligen behövt vara utförligare. (Toivonen, J, personlig kommunikation, 
2011-04-11) 

Holmen AB 
Lind anger att det år 2005 var mycket bedömningar som behövdes göras inför nuvärdesbe-
räkningen och att de var tvungna att utveckla en bra uppfattning om pris- och kostnadsut-
vecklingen för att kunna applicera IAS 41 på Holmen. För att göra bedömningarna grans-
kar Holmen den historiska utvecklingen och använder sedan granskningen för att göra pro-
gnoser för framtiden. Lind menar att antagandena bidrar till subjektivitet i värderingen av 
den växande skogen. Antagandena kan hängas upp på någon slags verklighet men i slutän-
dan är det upp till var och en att göra bedömningarna. Lind fortsätter med att förklara att 
till exempel Holmens prisinflation ligger på en procent, vilket är en bedömning som varje 
företag får ta ställning till. Holmens åtgärder för att minska subjektiviteten är att införskaffa 
så bra information som möjligt för att kunna göra korrekta bedömningar. Lind säger att: 
”Vi försöker vara så objektiva som möjligt men det finns ju risk att man kan göra felaktiga antagande på 
grund av dålig information”. Även om det finns inslag av subjektivitet hävdar Lind att det inte 
finns något bättre tillvägagångssätt att värdera skogstillgångar till verkligt värde. Dock anser 
han att förbättringar som att lägga in fler parametrar i beräkningen skulle bidra till en bättre 
värdering. Det betyder dock inte att värdet skulle bli annorlunda, det Lind menar är att 
styrkan i nuvärdesberäkningen skulle bli bättre. Det är inte så att det går att göra en helt ny 
metod att beräkna, men att modifiera den metod som används tror Lind är möjligt. (Lind, 
G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Lind framhäver att den stora fördelen med värdering till verkligt värde är att värderingen 
görs på ett likformigt tillvägagångssätt år ut och år in vilket medför att företagets värde 
speglas på ett bra vis. (Lind, G, personlig kommunikation, 2011-04-07) 

Bergs Timber AB 
Ekelund anger att det är mycket tolkningar som måste göras för att kunna applicera IAS 41 
på Bergs Timber. Värdet kan påverkas mycket enkelt genom beräkningar på olika antagan-
den, Ekelund menar att det bidrar till att det är väldigt svårt att veta om det är rättvisande 
eller inte när värdet jämförs med andra företags skogstillgångar. Ekelund säger att det finns 
rum för subjektivitet i de flesta faktorerna i nuvärdesberäkningen, däribland avverkningscy-
keln, kassaflödesberäkningen samt diskonteringsräntan. Fastställandet av diskonteringsrän-
tan blir väldigt subjektivt då det inte finns några räntor som varar i 85 år. För att undvika 
subjektivitet försöker Bergs Timber att se långsiktigt när alla antaganden görs. Då skog är 
en långsiktig tillgång försöker de att inte ändra för ofta i nuvärdesberäkningen, för att und-
vika större svängningar. Angående IAS 41s lämplighet för skogstillgångar uppmärksammar 
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Ekelund problemet med att skilja på vad som är växande skog och vad som är mark. Att 
värdera mark till historiskt anskaffningsvärde och skogstillgångarna till verkligt värde blir 
många gånger problematiskt. Han förklarar även att det inte går att sälja skog i alla sorti-
ment, det går att sälja skog som slutavverkning och som gallring men någon marknad för 
planteringsskog finns till exempel inte. I det fallet måste hela skogsfastigheten säljas. Detta 
leder till svårigheten att skogens värde måste baseras på en slutavverkning som är väldigt 
långt fram i tiden (85 år hos Bergs Timber). Det blir oerhört komplext när det jämförs hur 
mycket som betalas för skogen mot vad som betalas på slutavverkningsbasis samt för hela 
skogsfastigheten, och därför återkommer Ekelund till frågan hur mycket den växande sko-
gen egentligen är värd. Han säger: ”Det är många parametrar som är svåra”. Några åtgärder för 
förbättring ser dock inte Ekelund. (Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21)  

Ekelund anser att det är svårt att bedöma om det verkliga värdet för den växande skogen är 
tillförlitligt. Han argumenterar att svårigheten är att veta var själva värdet återfinns, finns 
det ett högre värde gömt i marken som fortfarande redovisas till historiskt anskaffnings-
värde är värdet missvisande. Detta gör det svårt att bedöma den växande skogens verkliga 
värde, menar Ekelund. Han anser dock att intressenter får bättre information när den väx-
ande skogen värderas till verkligt värde. Ekelund anger också att eftersom värdering till 
verkligt värde mär mycket komplext är det svårt att gå in allt för mycket på detalj, därför 
har Bergs Timber hållit informationen i årsredovisningen på en övergripande nivå. Som 
han säger: ”Vi tycker att vi skriver tillräckligt i årsredovisningen, det är så mycket detaljer ändå”. 
(Ekelund, J, personlig kommunikation, 2011-04-21) 

Sammanfattning 
Samtliga företag anger att många tolkningar och bedömningar har behövts göras för att 
kunna applicera IAS 41 på respektive företag. Sveaskog anger att de har varit tvungna att 
acceptera de bestämmelser som finns tillgängliga. Samtliga företag medger att värdering av 
den växande skogen medför en stor del subjektivitet då nuvärdesberäkningen bygger på an-
taganden om framtiden. För att minska subjektiviteten anger Bergvik Skog att de stämmer 
av värderingen med utomstående experter. Sveaskog nämner också att de har många kon-
trollstationer för att göra en så korrekt värdering som möjligt. Holmen påpekar vikten av 
att använda relevant information i beräkningen för att minska subjektiviteten.  

Bergs Timber och Bergvik Skog anger att det är svårt att veta om värderingen till verkligt 
värde är tillförlitligt eller inte och det finns många svårigheter som är förknippade med vär-
deringen. Företagen är dock överens om att det verkliga värdet ger en mer rättvisande bild 
än vad det historiska anskaffningsvärdet gjorde. Bergvik Skog, Sveaskog och Bergs Timber 
anger att intressenterna får relevant information i årsredovisningen. Bergvik Skog tillägger 
dock att intressenterna bör ha en viss insikt i hur värderingen går till för att kunna använda 
och analysera informationen. Sveaskog, Bergvik Skog och Bergs Timber anger att de med-
vetet hållit informationen i årsredovisningen kort. Sveaskog förklarar att desto mer som 
skrivs desto svårare blir det att förstå.  
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5.2 Intervju med Björn Carlsson, expert på diskonteringsräntor 
för skogstillgångar 
Björn Carlsson har tidigare arbetat på Nordea som ansvarig för finansiering och strukture-
ring av olika former av realtillgångar såsom skog och kraft. Carlsson har även varit ansvarig 
för transaktionsarbetet med värdering av realtillgångar i samband med försäljning och köp 
av skogsmark i Sverige. Samtidigt som det blev aktuellt att införa standarden IAS 41 på 
skogsföretagen arbetade Carlsson mycket med överföring av skogstillgångar från Stora 
Enso till Bergvik Skog. Carlsson berättar att det under samma period bildades en samar-
betskommitté av flera av skogsföretagen för att resonera kring strukturella frågor angående 
implementeringen av IAS 41 och där deltog Carlsson som en oberoende expert tillsam-
mans med ekonomidirektörer och revisorer. Senare har Carlsson blivit ombedd att göra en 
form av kalkyler på en diskonteringsränta som kan användas vid en nuvärdesberäkning 
som ska vara baserad på objektiva grunder. Carlsson har därför, tillsammans med Nordea, 
arbetat med att beräkna en WACC baserat på det material som finns tillgängligt inom den 
nordiska skogsbranschen. (Carlsson, B, personlig kommunikation, 2011-05-09) 

Carlsson har upprättat en diskonteringsränta till ett antal större svenska och finska företag 
de senaste åren. Han förtydligar att varje företag har en egen modellhantering, men de kal-
kyler som han beräknar angående diskonteringsräntan kan fungera som en strukturell ut-
gångspunkt i framtagandet av en nuvärdesberäkning. Därför fick samtliga skogsföretag ta 
del av ett PM upprättat av Carlsson vid implementeringen av IAS 41. (utdrag från ett PM 
upprättat år 2009 åt Bergvik Skog återfinns i bilaga 5) En del företag väljer att använda de 
kalkyler som Carlsson beräknat medan andra företag beräknar en egen diskonteringsränta. 
Carlsson nämner till exempel att Holmen använder en annan modell vid nuvärdesberäk-
ningen av deras skogstillgångar, medan de andra skogsföretagen i Sverige som tillämpar 
IAS 41 har valt att använda i stort sätt samma ränteantaganden. (Carlsson, B, personlig 
kommunikation, 2011-05-09) 

Diskonteringsräntan som Carlsson upprättat är en traditionell WACC som utgår från före-
tagets blandade kapitalkostnad, det lånade kapitalet och det egna kapitalet. I det upprättade 
PM:et skriver Carlsson att det lånade kapitalet inkluderar en riskfri ränta som baseras på det 
land där värderingsobjektet återfinns, den riskfria räntan har utgångspunkt i statslåneräntor. 
Där förklaras även att det finns en premium för kreditrisk då skogsföretagens företagsrisk 
anses vara två – tre procent högre än statslåneräntorna. Kostnaden för företagens egna ka-
pital beräknas med det riskfria kapitalets kostnad. Även marknadsmässiga värden inklude-
ras i beräkningen. Det är en premium för aktierisk som beräknas genom att multiplicera 
marknadens påläggskrav på en aktieportfölj med andra likasinnade företags samvariation 
med marknaden. Carlsson anger att: ”Det är en deskriptiv modell som baseras på marknadsräntor 
och marknadstänkande”. Modell utgår från bedömningen att priset av risk på marknaden är 
effektiv och att existerande värden bearbetas för att kunna fastställa ett korrekt pris för ris-
ken. (Carlsson, B, personlig kommunikation, 2011-05-09) 

Det finns dock svagheter med att inkludera marknadsvärden. Carlsson nämner att då det 
inte finns många noterade rena skogsföretag finns det väldigt lite jämförelsematerial som är 
kvalitativt godtagbara. Därför inkluderar Carlsson även andra aspekter i framtagandet av 
diskonteringsräntan. Han försöker dels resonera utifrån ekonomisk teori, var diskonterings-
räntan samt riskkomponenten bör vara. I modellen inkluderas också faktiska transaktioner 
som inträffat historiskt inom branschen. Carlsson förklarar att Nordea har god insyn då de 
varit involverade i huvuddelen av de större företagstransaktionerna med skog och därför 
har Carlsson kunnat se vad företaget faktiskt har använt. Genom att beräkna samtliga fak-
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torer i olika scenarier hamnar diskonteringsräntan inom ett intervall. Carlsson säger att 
inom intervallet finns det inte några vetenskapliga grunder som visar på en kvarts procent 
att det ska vara på det ena eller andra sättet. (Carlsson, B, personlig kommunikation, 2011-
05-09) 

Carlsson anger att det inte görs en individuell analys för varje företag när diskonteringsrän-
tan fastställs utan det är en generell analys utifrån vad skogsbranschen generellt har för 
krav. Han förklarar dock att företagens individuella ställning inkluderas som en komponent 
i diskonteringsräntan. Carlsson ser inte att det finns någon större skillnad i skogsföretagens 
finansiella ställning. Däremot återfinns inte alla företag i exakt samma ekonomiska fas vad 
det gäller svackor och snabba tillväxter, men sådana aspekter inkluderas inte som en risk-
faktor utan fångas istället upp i respektive företags kassaflöden. (Carlsson, B, personlig 
kommunikation, 2011-05-09) 

Carlsson berättar att redovisning av skog skiljer från andra tillgångar då produktionsmedlet 
och produkten är identisk, det är inte en maskin som tillverkar varor utan att träd som 
växer till. Processen tar också väldigt många år vilket resulterar i att kalkylerna måste vara 
långsiktiga. Carlsson förklarar att kortsiktiga räntesatser inte kan tillämpas på en lång cykel. 
Därför arbetar han med olika räntescenarier för att framta en effektiv kapitalkostnad i reala 
termer efter skatt. Diskonteringsräntan utgår dock med antaganden om att riksbanken föl-
jer sitt räntemål och att företagen har normala tillväxtkrav. Carlsson förtydligar att en appli-
cering på 100 år medför stor osäkerhet och att det inte finns någon exakt vetenskap kring 
en sådan ränta. Han uttrycker: ”Det kan liknas lite grann vid att koka soppa på en spik”. Framta-
gandet kräver olika bedömningar och svårigheten ligger väldigt mycket i att vara selektiv 
och inte övertolka värdet. (Carlsson, B, personlig kommunikation, 2011-05-09) 

5.3 Dokumentundersökning – upplysningar 
Här presenteras resultatet av den dokumentundersökning som genomförts på skogsföreta-
gens årsredovisningar. I bilaga 6 Upplysningar återfinns de upplysningskrav som dokument-
undersökningen granskar, upplysningskraven är hämtade från IAS 1 och IAS 41. Resultatet 
från dokumentundersökningen presenteras nedan utifrån den ordning som upplysningskra-
ven presenteras i bilaga 6 Upplysningar. Samtlig information är hämtad från respektive före-
tags årsredovisning för år 2010. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010, Bergvik Skog, årsredo-
visning 2010, Holmen AB, årsredovisning år 2010, Bergs Timber, årsredovisning 2009-
2010) 

5.3.1 Beskrivning av varje grupp av biologiska tillgångar 

Samtliga företag redovisar en kvantitativ beskrivning av deras biologiska tillgångar genom 
att ange företagens totala skogsinnehav. De enda företagen som lämnar upplysningar om 
skogens åldersfördelning, och därmed skiljer på mogna och omogna biologiska tillgångar, 
är Sveaskog och Holmen. 

Sveaskog anger i förvaltningsberättelsen att de äger 3,3 miljoner produktiv skogsmark vilket 
utgör 14 procent av Sveriges skogsmark. Sveaskog upplyser vidare i förvaltningsberättelsen 
om åldersfördelningen på deras skogstillgångar, upplysningarna sammanfattas i ett diagram, 
se tabell 5-3. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010) 
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Tabell 5-3 Åldersklassfördelning Sveaskog AB 
(Bearbetad från Sveaskog AB årsredovisning, år 2010, s. 27) 

Bergvik Skog anger i förvaltningsberättelsen att de har en produktiv skogsareal på cirka 1,9 
miljoner hektar, virkesvolymen på detta är 237 miljoner kubikmeter. (Bergvik Skog, årsre-
dovisning 2010) 

Holmen upplyser i not 11 Biologiska tillgångar att de innehar 1 032 100 hektar produktiv 
skogsmark vilket utgör 120 miljoner skogskubikmeter, av dessa är 13 miljoner skogskubik-
meter naturområde. Holmen redovisar även åldern på sina skogstillgångar i förvaltningsbe-
rättelsen genom en tabell, se tabell 5-4 Åldersklassfördelning. (Holmen AB, årsredovisning 
2010) 

 
Tabell 5-4 Åldersklass fördelning Holmen AB 
(Holmen AB, Årsredovisning 2010, s. 19) 

Av tabell 5-4 kan utläsas att 38 procent av Holmens skogstillgångar är mellan 0-30 år, 25 
procent är mellan 31-60 år, 15 procent är mellan 61-90 år och 22 procent av skogstillgång-
arna är äldre än 90 år. 

Bergs Timber redovisar i not 9 Biologiska tillgångar att innehavet av produktiv skogsmark 
uppgår till 2 052 hektar, vilket utgör 290 000 skogskubikmeter. (Bergs Timber, årsredovis-
ning, 2009-2010) 
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5.3.2 Värderingsgrunder, metoder och antaganden 

Sveaskog upplyser i not ett Redovisningsprinciper att företaget sedan 2005 tillämpar IAS 41, 
och därmed värderar sina biologiska tillgångar till verkligt värde. Sveaskog förklarar vidare i 
not ett Redovisningsprinciper att det verkliga värdet i först hand ska baseras på en aktiv mark-
nad. Sveaskog anger dock att det ses som omöjligt med tanke på den stora volym av skog 
som företaget innehar. Därför använts nuvärdet av kommande kassaflöden vid värdering 
till verkligt värde. I beräkningen inkluderar företaget framtida planerade avverkningar, och 
den planerade rotationsperioden per träd varierar från 60 - 120 år beroende på var skogen 
växer geografiskt. Diskonteringsräntan som används uppges vara baserad på den på lång 
sikt vägda kapitalkostnaden för skog. De inflationsantaganden som används i nuvärdesbe-
räkningen baseras på den bedömda utvecklingen för perioden år 2011 – år 2111. Sveaskog 
upplyser vidare i not 15 Biologiska tillgångar att de beräknar det verkliga värdet genom att 
diskontera kassaflödena för de kommande 100 åren. Värdet på skogstillgången fastställs 
genom företagets egna beräkningar på framtida avverkningar. Vidare influeras värdet på 
den växande skogen av olika värdehöjande- och tillväxtåtgärder som företaget kan göra. 
Exempel på sådana åtgärder är enligt Sveaskog skogsskötselåtgärder som röjning eller för-
yngring. Diskonteringsräntan för 2010 års värdering anges vara 6,25 procent. (Sveaskog 
AB, årsredovisning 2010) 

Bergvik Skog anger i not 36 Viktiga uppskattningar och bedömningar att de värderar sina biolo-
giska tillgångar till verkligt värde. Bergvik Skog anger vidare i not 36 Viktiga uppskattningar 
och bedömningar att företaget uppskattar att det inte finns marknadspriser för den storlek av 
skogsinnehav som Bergvik Skog innehar. Därför görs värderingen av den växande skogen 
genom att använda diskonterade kassaflöden. Bergvik Skog uppskattar att avverkningscy-
keln för skogen är 90 år och därmed har de förväntade kassaflödena beräknats för de 
kommande 90 åren. Till grund för de beräknade framtida kassaflödena ligger den nuva-
rande långsiktiga avverkningsplanen vilken i sin tur är baserad på de senaste skogstaxering-
arna. Bergvik Skog gör skogstaxeringar ungefär vart femte år, den senaste skedde år 2006 
vilken reviderades under år 2007. Andra faktorer som beaktats när de förväntade framtida 
kassaflödena har beräknats är en långsiktig bedömning av det reala försäljningspriset på 
timmer och kostnader för avverkning och skogsvårdsåtgärder. Vad som också inkluderas i 
beräkningen är kostnader för återplantering, eftersom återplantering är lagstadgad i Sverige. 
De kassaflöden som beräknas diskonteras till ett nuvärde. Nuvärdet är sedan det som redo-
visas som skogens verkliga värde. Bergvik Skog använder en diskonteringsränta på 6,25 
procent, räntan representerar vad som anses vara en långsiktig kostnad för kapital inom 
skogsindustrin. Bergvik Skog anser att den ränta som används för diskontering ska reflek-
tera en långsiktig kapitalkostnad för att investera i skogstillgångar och inte kortfristiga för-
ändringar i marknadsräntor. De bedömningar som görs gällande kostnads- och intäktsut-
veckling 90 år framåt i tiden är mycket svåra att göra. För att göra bedömningarna måste 
förändringen av fiberanvändning och förändringen av konsumtion bedömas 90 år framåt i 
tiden. Bergvik Skog anlitar därför externa experter på områdena för att kunna göra den be-
dömningen. (Bergvik Skog, årsredovisning 2010) 

I not 11 Biologiska tillgångar anger Holmen att de redovisar den växande skogen till verkligt 
värde. Holmen upplyser vidare i not 11 Biologiska tillgångar att de använder en nuvärdesbe-
räkning för att beräkna det verkliga värdet då de anser att det inte finns några relevanta 
marknadspriser tillgängliga. Företaget bedömer nuvärdet genom att beräkna förväntade 
kassaflöden från sina skogstillgångar. Då Holmen uppskattar skogens rotationsperiod till 
100 år är det också den perioden som kassaflödena beräknas på. Faktorer som inkluderas i 
beräkningen av kassaflödena är Holmens aktuella avverkningsplan, prisutveckling och 
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kostnadsutveckling samt återplantering. Kassaflödena ökade år 2010 till 673 miljoner SEK 
från att året innan varit 552 miljoner SEK, anledningen till förändringen var ökade priser 
och en ökad avverkningsgrad. Den nuvarande avverkningsplanen är gjord år 2000 och ger 
för åren 2000-2009 en årlig avverkning på 2,5 miljoner kubikmeter timmer och massaved 
per år. För åren 2010-2019 beräknas avverkningsvolymen att öka med en procent. Holmen 
redovisar även i not 11 att den beräknade avverkningen därefter kommer att ökas under 40 
år för att därefter stabiliseras på en nivå på runt tre miljoner kubikmeter per år. Holmen har 
i sina beräkningar utgått från gällande priser och anger att bedömningar gjorts att priserna 
kommer att sjunka år 2012. Holmen antar dock att prisinflationen långsiktigt kommer att 
vara en procent per år under perioden år 2012-2035 och därefter kommer prisinflationen 
att vara två procent per år. För kostnader gör Holmen antagandet att kostnaderna kommer 
att öka med cirka två procent per år. Holmen anger att de använder en diskonteringsränta 
på 5,5 procent, vilken är efter skatt. Företaget förklarar att de beräknar diskonteringsräntan 
genom att lägga samman faktorer som skuldsättningsgrad (i Holmens fall 0,55), en beräk-
nad riskfri ränta om 4,5 procent, en riskpremie för lånat och eget kapital om en procent re-
spektive två procent samt en skattesats på 26,3 procent. (Holmen AB, årsredovisning 2010) 

Bergs Timber anger i not 9 Biologiska tillgångar i sin årsredovisning år 2009-2010 att de redo-
visar den växande skogen till verkligt värde. Bergs Timber förklarar vidare i not 9 Biologiska 
tillgångar att de beräknar det verkliga värdet på skogen genom en nuvärdesberäkning på för-
väntade framtida kassaflöden. Rotationsperioden beräknas vara 85 år och kassaflödena be-
räknas på samtliga år. Till grund för beräkning av kassaflödena ligger avverkningsplanen 
samt bedömningar om framtida pris- och kostnadsutveckling. Vidare inkluderas också 
återplanteringskostnader då återplantering är lagstadgat i Sverige. Bedömningarna om fram-
tida pris- och kostnadsutveckling består av historiska data och antagandet att rotnettot ska 
vara oförändrat, inflationen beräknas vara två procent per år. Kassaflödena har diskonterats 
med en diskonteringsränta på 6,26 procent. Diskonteringsräntan är satt till 6,26 procent då 
detta anses vara den vägda kapitalkostnaden (WACC) för skogstillgångar. (Bergs Timber 
AB, årsredovisning 2009-2010) 

5.3.3 Osäkerhet och framtid 

Samtliga företag har en not vilken namngetts Viktiga uppskattningar och bedömningar. Här för-
klaras att antaganden som görs kan ändras beroende på ny information och framtida hän-
delser, noten innehåller bland annat de antaganden som görs vid värderingen av biologiska 
tillgångar. Några andra upplysningar om osäkerhet att fastställa det verkliga värdet på bio-
logiska tillgångar går inte att hitta i Sveaskogs, Holmens och Bergs Timbers årsredovisning-
ar.  

Bergvik Skog upplyser dock om att de bedömningar som görs gällande kostnads- och in-
täktsutveckling 90 år framåt i tiden är mycket svåra att göra. För att göra dessa måste för-
ändringen av fiberanvändning och förändringen av konsumtion bedömas 90 år framåt i ti-
den. Bergvik Skog anlitar därför externa experter på området för att kunna göra den be-
dömningen. (Bergvik Skog AB, årsredovisning 2010) 

De företag som lämnar upplysningar om synen på framtiden är Sveaskog och Holmen. 
Sveaskog upplyser i not 15 Biologiska tillgångar om hur de ser på värderingen av skogstill-
gångarna de närmaste åren. Med en kombination av de skogliga grunddata som företaget 
besitter samt en varsam uppskattning om framtida kostnads- och prisutveckling bedömer 
företaget att tillgången kommer öka i värde kommande år. Upplysningar ges även om de 
beräkningsperioder som använts till värderingen av tillväxten. Företaget använder för när-
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varande ett genomsnitt på åtta år för priser och kostnader. Tanken är dock att tidsperioden 
ska förlängas till 10 år vilket skulle resultera i en jämnare utdelning enligt Sveaskog. (Sve-
askog AB, årsredovisning 2010) 

Holmen redovisar i not 11 Biologiska tillgångar att de kommer genomföra en ny avverk-
ningsplan som kommer att vara klar år 2011, och upplyser därför om att eventuella föränd-
ringar på den växande skogens verkliga värde kan förekomma. (Holmen AB, årsredovis-
ning 2010) 

5.3.4 Förändringar under rapportperioden 

Sveaskog upplyser i not 15 Biologiska tillgångar om de förändringar som skett under året vad 
gäller skogstillgångarnas bokförda värde. En tabell (se tabell 5-5 nedan) visar hur mycket 
som förvärvats och sålts samt förändring till följd av avverkning och verkligt värde som 
skett under året. Skillnaden mellan förändringen i verkligt värde och förändringen på grund 
av avverkningen, totalt 1 462 MSEK uppges ha redovisats i resultaträkningen. (Sveaskog 
AB, årsredovisning 2010) 

MSEK Växande  
skog 

Växande skog  
Anskaffningsvärden  
Ingående värden 1.1.2009 26 803 
Förvärv av växande skog 22 
Försäljning av växande skog - 517 
Förändring till följd av avverkning -1158 
Förändring av verkligt värde 2 878 
Utgående värde 31.12.2009 28 028 
Ingående värden 1.1.2010 28 028 
Förvärv av växande skog 39 
Försäljning av växande skog -427 
Förändring till följd avverkning -1 138 
Förändring av verkligt värde 2 601 
Utgående värden 31.12.2010 29 103 
Avgår värden som innehas för utdelning -1 100 
Utgående värden kvarvarande verksamhet 31.12.2010 28 003 
  

Tabell 5-5 Förändring växande skog Sveaskog AB 
(Sveaskog, Årsredovisning 2010, s. 99) 

Sveaskog upplyser vidare att värdet på den växande skogen vid årets ingång var 28 028 mil-
joner SEK. Under året har skogstillgångar av ett värde på 39 miljoner SEK förvärvats och 
skog till ett värde av 427 miljoner SEK avyttrats. Vidare har avverkning skett, den skog 
som avverkats har ett värde på 1 138 miljoner SEK. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010) 

Bergvik Skog redovisar i not 12 Biologiska tillgångar de förändringar som gjorts på skogens 
verkliga värde, förändringarna redovisas genom en tabell, se tabell 5-6 nedan. Vid rapport-
periodens början var den växande skogens ingående balans 29 799 miljoner SEK. Under 
perioden har Bergvik Skog köpt växande skog till ett värde av 48 miljoner SEK och sålt 
växande skog till ett värde av 64 miljoner SEK. En förändring av det verkliga värdet har 
skett med 2 532 miljoner SEK, förändringen av det verkliga värdet är till 100 procent hän-
förliga till prisförändringar. (Bergvik Skog AB, årsredovisning 2010) 
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Koncernen   
Mkr     Växandeskog 
       2010   2009 
Ingående balans 01-01 29 799    29 150   
Förvärv/Inköp        48           51 
Avyttringar       -64          -41 
Redovisat värde av sålt virke  -1 969      -1 395 
Förändring av verkligt värde med avdrag 
För försäljningskostnader 

  2 532      2 034 

Utgående balans 12-31 30346    29 799 
Anläggningstillgångar 30 346    29 799 
Omsättningstillgångar          0            0 
 30 346    29 799 
   

Tabell 5-6 Förändring växande skog Bergvik Skog AB 
(Bergvik Skog AB, Årsredovisning 2010, s. 37) 

Bergvik Skog upplyser vidare att under rapportperioden har avverkning gjorts om 6 814 
kubikkilometer fub av detta är 4 666 kubikkilometer hänförliga till slutavverkning och 1 
986 kubikkilometer hänförliga till gallring och 162 kubikkilometer hänförliga till så kallad 
övrig avverkning. Den övriga avverkningen består till stora delar av tillvaratagande på 
stormfälld skog dessutom har 336 kubikkilometer toppar och grenar leverarets som 
biobränsle. (Bergvik Skog, årsredovisning 2010) 

Holmen redovisar i not 11 Biologiska tillgångar en tabell som visar förändringen av det verk-
liga värdet under rapportperioden, se tabell 5-7 nedan. I tabellen finns redovisat de köp av 
växande skog som Holmen gjort under året, försäljning av växande skog, avverkning, för-
ändring av verkligt värde samt övriga förändringar. (Holmen AB, årsredovisning 2010) 

(MKR) 2010 2009 
KONCERNEN   
Ingåendebalans 11 109 11 080 
Köp av växande skog          8          5 
Försäljning av växande skog          0          0 
Förändring till följd av avverkning     -673     -552 
Förändring av verkligt värde   1 775      568 
Övriga förändringar       -57          8 
Bokfört värde vid årets slut 12 161 11 109 

Tabell 5-7 Värdeförändring växande skog Holmen AB  
(Holmen AB, Årsredovisning 2010, s. 71) 

Av tabell 5-7 kan det utläsas att den förändring av det verkliga värdet som påverkar resulta-
tet har under året uppgått till 1 102 miljoner SEK av dessa är 1 050 miljoner SEK orsakade 
av antaganden om framtida virkespriser har höjts med fyra procent. Det anges också att ef-
ter höjningen är den långsiktiga prisnivån som används i värderingen cirka 10 procent lägre 
än gällande marknadspriser för virke. (Holmen AB, årsredovisning 2010) 

Bergs Timber redovisar i not 9 Biologiska tillgångar en tabell över de förändringar som skett 
på skogens värde under rapportperioden (se tabell 5-8 nedan). (Bergs Timber, årsredovis-
ning 2010) 
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  Koncernen 
Biologiska tillgångar 09-10 08-09 
Redovisat värde vid årets början 53,4  48,6 
Förändring till följd av avverkning  -5,3  -2,9 
Tillväxt värderat till verkligt värde   2,3   2,2 
Omvärdering växande skog   4,4      0 
Försäljning av skogsfastigheter -0,2      0 
Inköp av skogsfastigheter     0   5,5 
Redovisat värde av biologiska tillgångar 
enligt IAS 41 
Skogsmark enligt IAS 16 

 
54,6 
22,2 

 
 53,4 
 22,2 

Redovisat värde vid årets slut 76,8  75,6 
   
Motsvaras av kronor per m3skog 264   250 

Tabell 5-8 Värdeförändring växande skog Bergs Timber AB  
(Bergs Timber AB, Årsredovisning, s. 50) 

Ur tabell 5-8 kan utläsas att skog till ett värde av 5,3 miljoner SEK avverkats under rap-
portperioden. Skogens värde har också förändrats på grund av tillväxt, förändringen beräk-
nas vara 2,3 miljoner SEK. Värdet på skogen på grund av omvärdering av det verkliga vär-
det är beräknat till 4,4 miljoner SEK, detta beror huvudsakligen på skogens ökade försälj-
ningsvärde. Vidare har Bergs Timber under rapportperioden sålt skog till ett värde av 0,2 
miljoner SEK. 

5.3.5 Belopp avsatt för förvärv samt strategier för finansiella risker 

Sveaskog redovisar i not 28 Finansiella risker vilka finansiella risker som företaget utsätts för, 
de finansiella riskerna innefattar förändringar i resultat och kassaflöden. Sådana förändring-
ar inträffar på grund av förändringar av räntenivån, kreditrisker, valutakurser och refinan-
sieringsbehov. En koncerngemensam finansfunktion har ansvaret för att reducera de finan-
siella riskerna, målet är att reducera negativa förändringar av resultatet samt värna om en 
effektiv finansiering. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010) 

Bergvik Skog redovisar i not 29 Finansiella risker och finanspolicies att de utsätts för finansiella 
risker på grund av sin verksamhet. Riskerna är framför allt förändringar i resultat samt 
kassaflöde. Förändringarna beror ofta på att räntenivåer, kreditrisker och refinansieringsris-
ker förändras. Bergvik Skog anger att de har en policy för att handskas med finansiella ris-
ker, policyn innefattar riktlinjer och regler och är utformad av företagets styrelse. (Bergvik 
Skog AB, årsredovisning 2010) 

Holmen upplyser i förvaltningsberättelsen om företagets riskhantering. Här anges att kon-
cernen är utsatt för finansiella risker som prisförändringar på deras produkter, marknads-
fluktuationer som påverkar leveranser, valutaförändringar, förändringar i räntan, kreditris-
ker. I stycket om risker anger Holmen även att de inte försäkrar deras skogsinnehav, de an-
ser att skogen är spridd över Sverige och att kostnaderna anses för höga för att försäkra 
dem. (Holmen AB, årsredovisning 2010) 

Bergs Timber redovisar i not fyra Finansiella instrument om de finansiella risker som företa-
gets utsätts för. Riskerna är förändringar i resultat och kassaflöden vilka beror på att ränte-
nivåer, kreditrisker, valutakurser och elpriser ändras. Här beskrivs också de strategier som 
företaget har för att kontrollera riskerna. (Bergs Timber AB, årsredovisning 2009-2010) 
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5.3.6 Fysiska- samt prisförändringar på marknaden 

Sveaskog redovisar i förvaltningsberättelsen hur priserna på marknaden förändrats. Massa-
priserna har under år 2010 varit rekordhöga. Marknaden för sågtimmer har också haft en 
positiv utveckling under året, efterfrågan och virkespriserna har varit höga, trots att bygg-
branschen utvecklats i en trög takt. På marknaden för biobränsle har prisutvecklingen un-
der år 2010 varit lägre än tidigare år. Anledningen till det är att priset för biobränsle nu lig-
ger på samma nivå som priset för massaved och därför kan massaved användas som ett 
substitut till biobränsle. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010) 

Bergvik Skog redovisar kortfattat i förvaltningsberättelsen om prisförändringar på mark-
naden. Det anges att priserna under rapportperioden har höjts med anledning av en ökad 
efterfrågan på massaved. (Bergvik Skog AB, årsredovisning 2010) 

Holmen upplyser i förvaltningsberättelsen om att prisförändringarna på marknaden beror 
på en ökad efterfrågan på massaved och timmer, vilket har resulterat i att priserna varit på 
en historiskt hög nivå under året. Den höga prisnivån förklaras bland annat med en stark 
utveckling på Europamarknaden. Intäkterna på Holmens skogstillgångar har därför varit 
mycket höga under året. (Holmen AB, årsredovisning 2010) 

Bergs Timber redovisar i förvaltningsberättelsen om prisutvecklingen för trävaror. Bergs 
Timber anger att prisutvecklingen påverkas av den globala konsumtionen och den globala 
produktionen. I början av rapportperioden 2009-2010 ökade priserna på trävaror. Anled-
ningen till prisökningen var minskat utbud av trävaror, till följd av en sträng vinter och 
knapphet på råvara. Produktionen av träprodukter har under år 2010 ökat, vilket har resul-
terat i att träprodukt priserna har kunnat höjas. Bergs Timber upplyser även om att det 
finns risk för att produktionsökningen fortsätter att öka i förhållande till konsumtionen vil-
ket kan leda till ökade lager och därmed lägre priser på träprodukter. (Bergs Timber AB, 
årsredovisning 2009-2010) 

5.3.7 Klimat- sjukdom- och naturbetingade risker 

Det enda företag som upplyser om klimat- sjukdom och naturbetingade risker i samband 
med biologiska tillgångar är Sveaskog. 

I Sveaskogs förvaltningsberättelse återfinns ett stycke som namngetts Risk och känslighetsana-
lys. Där beskriver företaget de risker som är förknippade med dels företaget i allmänhet, 
men också deras skogstillgångar. Risker som klimatförändringar, stormar samt olika biolo-
giska risker förklaras, företaget skriver också hur de hanterar riskerna. (Sveaskog AB, årsre-
dovisning 2010) 

5.3.8 Känslighetsanalys 

Sveaskog redovisar i not 15 Biologiska tillgångar en känslighetsanalys upprättad för att ge in-
formation om förväntade värdeförändringar om viktiga parametrar ändras. Sveaskogs käns-
lighetsanalys återfinns i tabell 5-9 nedan. (Sveaskog AB, årsredovisning 2010) 
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Känslighetsanalys, värdeförändring MSEK 
  

Förändring 
Förändring värde, 
stående skog 

Diskonteringsränta     +/- 0,25        +/- 1300 
Virkespriser     +/-  1%  +5200 resp. -4800 
Avverkningskostnader      +/-  1%  -1700 resp. +1600 

Tabell 5-9 Känslighetsanalys Sveaskog AB  
(Egengjord) 

Sveaskog upplyser i känslighetsanalysen om värdeförändringen på den växande skogen om 
diskonteringsräntan, virkespriser samt avverkningskostnader skulle förändras. Tabellen vi-
sar på en förändring av värdet på den växande skogen på 1 300 miljoner SEK om diskonte-
ringsräntan förändras med 0,25 procent. Om virkespriserna ökar respektive minskar med 
en procent får det en effekt på värdet av den växande skogen med +5 200 miljoner SEK 
respektive -4 800 miljoner SEK. Avverkningskostnaderna får en motsatt effekt där en pro-
cents ökning ger ett minskat värde på den växande skogen om -1 700 miljoner SEK och en 
procent minskning ger en värdeökning på 1 600 miljoner SEK. Vid intervjun med Sve-
askog framkom att värdena i känslighetsanalysen är linjära. (Sveaskog AB, årsredovisning 
2010) 

Bergvik Skog redovisar i not 36 Viktiga uppskattningar och bedömningar vissa faktorer som har 
inverkan på den växande skogens värde. Faktorerna samt hur förändringar av dessa fak-
torer påverkar värdet på den växande skogen presenteras i tabell 5-10 nedan. (Bergvik Skog 
AB, årsredovisning 2010) 

Känslighetsanalys, värdeförändring MSEK   
 Förändring Förändring värde,  

växande skog 
Prisnivån  +/-1% +/-400 
Avverkningskostnader +/-1% +/-120 
Avverkningsnivån +/-1% +/-250 
Diskonteringsräntan +/-0.25% +/-1 200 
   

Tabell 5-10 Känslighetsanalys Bergvik Skog AB 
(Egengjord) 

Av tabell 5-10 går att utläsa att om den långsiktiga prisnivån på virke skulle öka eller minska 
med en procent skulle den växande skogens värde förändras med 400 miljoner SEK. Vi-
dare skulle priset på avverkningskostnader öka eller minska med en procent skulle den väx-
ande skogens värde förändras med 120 miljoner SEK. Om avverkningsnivån ändras med 
en procent skulle den växande skogens värde förändras med 250 miljoner SEK. Ändras 
diskonteringsräntan med 0,25 procent förändras värdet på den växande skogen med 1 200 
miljoner SEK efter skatt. Vid intervjun med Bergvik Skog framkom att värdena i känslig-
hetsanalysen är linjära.  

Holmen redovisar i not 11 Biologiska tillgångar en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen 
anger hur skogstillgångarnas värde påverkas om Holmens väsentligaste värderingsantagan-
den skulle ändras. Känslighetsanalysen återfinns i tabell 5-11 nedan. (Holmen AB, årsredo-
visning 2010) 
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VÄRDEFÖRÄNDRING (MKR) 
KONCERNEN                                     FÖRE SKATT                    EFTER SKATT 
Årlig förändring, +0,1% per år 
     Avverkningstakt                                     470                                           350 
     Prisinflation                                            430                                          320 
     Kostnadsinflation                                  -250                                         -180 
  
Nivåförändring, +1%   
     Avverkning                                            170                                           120 
     Priser                                                     310                                           230 
     Kostnader                                            -160                                          -120 
 
Diskonteringsräntan, +0,1 %                    -280                                           -200 

Tabell 5-11 Känslighetsanalys Holmen AB  
(Holmen AB, Årsredovisning 2010, s. 71) 

Av tabell 5-11 kan utläsas att nivåförändringar om en procent på avverkning, priser och 
kostnader skulle resultera i värdeförändringar före skatt på den växande skogen om 170 
miljoner SEK, 310 miljoner SEK och -160 miljoner SEK respektive. Vidare anges att en 
positiv förändring av diskonteringsräntan om 0,1 procent skulle leda till en förändring av 
värdet på den växande skogen om -200 miljoner SEK före skatt. Vid intervjun med Hol-
men angav Lind att värdena i känslighetsanalysen är linjära.  

Bergs Timber redovisar i not 9 Biologiska tillgångar en känslighetsanalys där de informerar 
om hur skogens värde påverkas av att virkespriserna och avverkningskostnaderna förändras 
med fem procent samt om diskonteringsräntan förändras med 0,5 procent. Se Tabell 5-12. 
(Bergs Timber AB, årsredovisning 2009-2010) 

Känslighetsanalys, värdeförändring Mkr Före skatt Efter skatt 
Virkespriser +5%           4,0            2,9 
Avverkningskostnader +5%          -1,1           -0,8 
Diskonteringsränta +0,5%          -5,4           -4,0 

Tabell 5-12 Känslighetsanalys Bergs Timber AB 
(Bergs Timber Årsredovisning 2009-2010, s. 50)  

Av känslighetsanalysen framgår att en förändring på virkespriser med fem procent resulte-
rar i en värdeförändring på den växande skogen med fyra miljoner SEK före skatt. Det 
framgår också att en förändring på avverkningskostnaderna med fem procent resulterar i en 
förändring på den växande skogens värde med -1,1 miljoner SEK. Känslighetsanalysen 
upplyser vidare om att en förändring av diskonteringsräntan på 0,5 procent ger en föränd-
ring av den växande skogens värde om -5,4 miljoner SEK före skatt. Vid intervjun med 
Bergs Timber framkom att värdena i känslighetsanalysen är linjär. 
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6 Analys 
 
I kapitel 6 Analys analyseras resultatet av intervjuerna med och dokumentundersökningen av de fyra 
skogsföretagen. Informationen från empirin sammanförs med de teorier och bakgrundsfakta som presenteras 
i kapitel 3 Referensram och kapitel 4 Teoretisk referensram. 

 

6.1 Värdering av den växande skogen 

6.1.1 Val av värderingsmetod 

Vid värdering av växande skog till verkligt värde anger IAS 41 (p. 17) att den lämpligast 
grunden för värderingen av den biologiska tillgången är att tillgången finns representerad på 
en aktiv marknad. En aktiv marknad måste uppfylla tre kriterier. Dels ska företagets pro-
dukter vara likartade med de produkter som finns på marknaden. Dels ska det finnas in-
tresserade köpare och säljare samt ska priser för produkterna på marknaden vara allmänt 
kända. Samtliga av de skogsföretag som intervjuats har bedömt att det inte existerar någon 
aktiv marknad för deras skogstillgångar, den främsta anledningen anges vara storleken på 
deras skogsinnehav. Enligt Danbolt och Rees (2008) visar ett företags balansräkning rele-
vant information om företagets tillgångar finns representerade på en aktiv marknad, om 
däremot en aktiv marknad saknas förknippas redovisning till verkligt värde med brister. 
Det kan därför anses att redovisning av växande skog till verkligt värde är förknippat med 
vissa problem och osäkerhet eftersom skogstillgångarna inte finns på en aktiv marknad.  

De intervjuade skogsföretagen har angett att det år 2005 rådde mycket diskussioner kring 
vilken värderingsmetod som skulle användas för att värdera skogstillgångarna till verkligt 
värde. Då en aktiv marknad saknas anger IAS 41 (p. 18) andra metoder att värdera biolo-
giska tillgångar till verkligt värde. Metoderna är det senaste marknadspriset, marknadspris 
för liknande tillgångar samt jämförelseindex. Inget av de intervjuade skogsföretagen ansåg 
dock att något av de angivna alternativen kunde tillämpas på deras skogstillgångar. Bergs 
Timber berättar dock att de funderade på att tillämpa ett jämförelseindex, men valde att 
följa de andra företagen för att inte sticka ut genom att värdera på ett annat sätt. Anled-
ningen till att Bergs Timber funderade på att tillämpa ett jämförelseindex var antagligen på 
grund av att deras skogsinnehav är mycket mindre än övriga noterade skogsföretags. Ett 
jämförelseindex skulle vara enklare att tillämpa på mindre volymer. Även om Bergs Timber 
hade kunnat tillämpa jämförelseindexet kan det anses att det var ett lämpligt beslut att till-
lämpa samma metod som de övriga företagen då det blir enklare att jämföra företagens 
värderingar när de använder samma värderingsmetoder. Dock kan det anses tveksamt att 
tillämpa nuvärdesberäkningen eftersom ett jämförelseindex anses vara en mer lämpligt vär-
deringsmetod enligt IAS 41. Ett jämförelseindex borde även vara mer objektivt, reflektera 
den aktuella marknaden bättre och vara enklare för intressenter att förstå. Att undvika att 
beräkna kassaflöden 100 år framåt i tiden skulle också spara tid och resurser för företaget.  

Samtliga av skogsföretagen har valt den tredje och minst lämpliga värderingsmetoden enligt 
IAS 41, en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Nuvärdesberäkningen har som me-
tod fått kritik. Bland annat anger Marton (2008a) att beräkningen endast fungerar i teorin 
men är svår att tillämpa i verkligheten eftersom de framtida kassaflödena och diskonte-
ringsräntan inte är kända och olika antaganden därför måste göras. Danbolt och Rees 
(2008) argumenterar på ett liknande vis när de menar att det uppstår brister i redovisningen 
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när antaganden måste inkluderas i beräkningen av det verkliga värdet. Då de intervjuade 
skogsföretagen har ansett att det inte har funnits något annat tillvägagångsätt att värdera 
den växande skogen har de dock inte haft något val. Som framgått av intervjuerna har före-
tagen haft god kontakt med varandra under processen att fastställa en lämplig värderings-
metod. Sveaskog nämner att de under perioden bildade en gemensam samarbetsgrupp med 
de andra företagen medan Holmen anger att de besökte andra företag inom branschen men 
fattade beslutet själva att använda en nuvärdesberäkning. Samtliga företag anger att det är 
viktigt att göra på ett enhetligt vis för att öka jämförbarheten. Eftersom en ökad jämför-
barhet är det bakomliggande syftet med de internationella redovisningsstandarderna får det 
anses vara ett lämpligt beslut att tillämpa samma värderingsmetod som de andra företagen. 

Vid framtagandet av de bakomliggande faktorerna för att genomföra nuvärdesberäkningen 
har samtliga företag förutom Holmen tagit hjälp av externa parter. Bergs Timber har till-
sammans med Skogsstyrelsen utarbetat sin nuvärdesberäkning, samt har de haft hjälp av 
företagets revisorer och kontakt med andra skogsföretag. Sveaskog anger att de först hade 
en modell för nuvärdesberäkningen vilken de utvecklat själva men att de år 2006 eller år 
2007 bytte ut modellen mot den som upprättats av Holmen då den ansågs passa bättre med 
Sveaskogs skogsbruksplan. Bergvik Skog har upprättat sin modell tillsammans med Nor-
dea. Bergvik Skog anger att en av anledningarna till att de tagit hjälp av externa parter med 
att upprätta modellen för nuvärdesberäkningen är att deras kreditgivare kräver en obero-
ende värdering av företagets tillgångar. Vad som är intressant är att alla tre företag använt 
olika oberoende parter för att hjälpa dem att framställa modellen för nuvärdesberäkningen. 
Det kan ifrågasättas vilka av de externa parterna som ska anses mest trovärdig. Att ta in ex-
terna parter kan anses betyda att värderingens objektivitet ökar, men då företagen tar in 
olika externa parter är frågan om värderingens jämförbarhet ökar. Elad (2004) anger att en 
nuvärdesberäkning ofta resulterar i att värderingen görs på olika vis i olika företag vilket 
hämmar jämförbarheten mellan företag. När företagen tar in olika utomstående parter 
medför det att värderingen görs på olika vis inom de olika företagen. Det lämpligaste hade 
varit att företagen tagit hjälp av samma utomstående parter för att på så vis få en enhetli-
gare värdering av skogstillgångarna.  

6.1.2 Skilja växande skog från mark 

De flesta av de intervjuade företagen anser att det varit problematiskt att skilja den växande 
skogen från marken den växer på. Företagen måste skilja på växande skog och mark ef-
tersom marken ska värderas till historiskt anskaffningsvärde i enlighet med IAS 40 Materi-
ella anläggningstillgångar eller IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Vad som framkommit i intervjuerna 
är att de flesta av företagen inte har en konkret metod för att skilja marken från den väx-
ande skogen. Det är endast Sveaskog som anger att de har haft kontakt med det dåvarande 
Riksskatteverket och därigenom bestämt att markens värde ska värderas till 10 procent av 
köpeskillingen för skogsfastigheten. De övriga företagen uppger att de gör en grov bedöm-
ning för att skilja tillgångarna åt. Det kan anses egendomligt att företagen inte använder en 
gemensam metod då företagen har diskuterat med varandra angående vilken värderingsme-
tod som ska användas för att värdera skogstillgångar för att öka jämförbarheten. Därför 
kan det anses att företagen även skulle ha kommit överens om hanteringen av att skilja den 
växande skogen från marken den växer på. Många av företagen har nämnt i intervjuerna att 
hur de skiljer på tillgångarna inte har någon större inverkan då marken har ett oerhört litet 
värde. Det synsättet kan tänkas bero på att skogsföretagen endast baserar skogens värde på 
kassaflödena som skogen genererar. Ur ett företagsperspektiv kan det anses vara ett rimligt 
tankesätt. Däremot vid en försäljning av skogsfastigheten skulle marken kunna ha ett högre 
värde då användningsområdet hos köparen kan avse annat än skogsavverkning. Det skulle 
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också kunna tänkas ur ett kritiskt perspektiv att företagen sätter ett lågt värde på marken 
för att kunna värdera större delen av skogsfastighetens värde till verkligt värde eftersom fö-
retagen själva kan reglera det verkliga värdet genom egna antaganden. Mycket av osäkerhet-
en med att skilja på mark och växande skog skulle kunna elimineras om det funnits ett ge-
mensamt tillvägagångsätt för att skilja marken från den växande skogen. Det skulle också 
göra värderingen av skogstillgångarna mer jämförbar om samtliga använde samma tillväga-
gångsätt för att skilja mark och skog. 

6.1.3 Framtagandet av kassaflödena 

De grundläggande principerna för framtagandet av kassaflödena är lika inom de fyra skogs-
företagen, volymerna som genereras genom skogstaxering och avverkningsplaner multipli-
ceras med priser för att beräkna intäkter. Från intäkterna subtraheras kostnader för avverk-
ning samt andra kostnader hänförliga till skogen. Dock framkommer det inte i intervjuerna 
om alla företag inkluderar exakt samma kostnader och intäkter i beräkningarna eftersom 
nuvärdesberäkningen inkluderar otaliga intäkter och kostnader. Enligt Tjäder och Seth 
(2003) finns det olika metoder för att främja virkesproduktionen bland annat är gallring och 
röjning viktiga åtgärder för att få bättre virke vid avverkningen. Samtliga företag nämner att 
kostnader för gallring och röjning inkluderas i kassaflödena. Eftersom gallring och röjning 
påverkar produktionen och därmed bidrar till ett effektivt skogsbruk kan det anses att 
kostnader för gallring och röjning är viktiga i beräkningen. En skillnad bland kostnaderna 
som dock har observerats mellan företagen är hanteringen av kostnader för gödsling. De 
tre större företagen, Sveaskog, Bergvik Skog och Holmen inkluderar kostnader för gödsling 
i kassaflödena medan Bergs Timber har valt att inte göra det även fast de gödslar sin skog.  

Samtliga av de intervjuade företag beräknar kassaflödena på den rotationsperiod som den 
växande skogen beräknas ha, rotationsperioden skiljer dock mellan företagen. Kortast ro-
tationsperiod har Bergs Timber på 85 år medan Holmens och Sveaskogs rotationsperioder 
är på 100 år. Rotationsperioden styrs dels av var i Sverige skogen är belägna men också av 
företagens egna bedömningar om när de vill avverka skogen. Ur jämförbarhetssynvinkeln 
kan det anses att det hade varit fördelaktigt om samtliga företag hade använt en lika lång 
rotationsperiod. Det kan dock inte krävas då varje företag ska ha rätt att sköta sin egen 
verksamhet samt att rotationsperioder är något som naturligt skiljer mellan företagen bero-
ende på var i Sverige skogen växer. 

Av intervjuerna framgår att prissättningen som används i de framtida kassaflödena kan vara 
problematisk att fastställa. Anledningen är att priser varierar kraftigt över korta perioder 
samtidigt som kassaflödena är långsiktiga beräkningar. Eftersom det är omöjligt att förut-
spå vilken nivå priserna kommer att vara på i framtiden utgår företagen från prisserier 
bakåt i tiden, två av företagen preciserar att de har prisserier på tre respektive åtta år bakåt i 
tiden medan de andra två företagen endast anger att de granskar priser bakåt i tiden. Prisse-
rierna används för att reducera prisfluktuationer på marknaden. Det är alltså skillnader i hur 
företagen fastställer sina priser i värderingsmodellen. Vid en prisserie på åtta år reserveras 
det för eventuella konjunktursvängningar och därigenom blir prisnivån mer stabil än om 
prisserien är på tre år. Därför är Bergs Timbers verkliga värde på skogstillgångarna mer 
känsligt för prisfluktuationer på marknaden än vad Sveaskogs verkliga värde på skogstill-
gångarna är. Malmqvist (2011) påpekar att prissättningen är ett problem, han anger att 
Holmen år 2010 har höjt priserna med fyra procent men att priserna i nuvärdesberäkningen 
ändå ligger 10 procent under aktuella marknadspriser. Malmqvist (2011) menar att detta 
kan ses som en extra reserv eftersom värdet ytterligare kan värderas upp utan att något sär-
skilt behöver inträffa. Detta visar att företagen har en stor frihet att justera värdet på den 
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växande skogen. Under intervjuerna hävdar dock företagen att de endast kan höja priserna i 
nuvärdesberäkningen då de ser en långvarig prisökning i marknadspriserna. Om de skulle 
justera priserna efter kortvariga prisförändringar skulle det ge en felaktig bild av företagets 
skogstillgångar. 

När ett snittpris är framtaget utifrån respektive företags prisserie utgår företagen från ett in-
flationsantagande för att fastställa priserna för de framtida kassaflödena. Under intervjuerna 
har det framkommit att inflationsantaganden varierar från en till två procent mellan företa-
gen. Bergs Timber och Sveaskog som båda har ett inflationsantagande på två procent anger 
att procentsatsen är hämtad från Riksbankens bedömningar om en två procentig inflations 
nivå. Holmen använder en procent i prisinflation, en bedömning som de gjort själva genom 
att utgå från hur deras prisutveckling varit bakåt i tiden. Företagens olika antaganden om 
inflationen gör att det blir svårare att jämföra företagens verkliga värde på den växande 
skogen. Inflationsnivån som är fastställd av Riksbanken borde vara ett tillförlitligt mått att 
använda i en nuvärdesberäkning. Genom att följa Riksbankens bedömningar kan det anses 
att subjektiviteten minskar jämfört med de företag som väljer att göra egna bedömningar. 
Jämförbarheten mellan företagen skulle öka genom att företagen använder ett gemensamt 
inflationsantagande. Samtidigt är det viktigt att belysa att företagen inte gör fel genom att 
använda olika antaganden om inflation, det existerar inga regler som fastställer vilka anta-
ganden som är korrekta. Som Elad (2004) anger leder många bedömningar till att värde-
ringar görs på olika vis i olika företag. Vilket i sin tur resulterar i att jämförbarhet och har-
monisering försämras. 

Återplanteringskostnader är något som samtliga intervjuade företag inkluderar i sin nuvär-
desberäkning, trots att kostnaderna inte ska inkluderas enligt IAS 41. Anledningen till att 
företagen valt att inkludera återplanteringskostnader är att återplantering är ett krav enligt 
paragraf 5 i Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) för att kunna slutavverka skog i Sverige. Före-
tagen menar därför att återplanteringskostnader ska ses som en kostnad för att slutavverka 
skog. Eftersom samtliga företag har valt att göra på samma sätt påverkar det inte jämför-
barheten mellan de svenska företagen. Bergvik Skog nämner dock att det förs olika reso-
nemang i olika delar av världen kring återplanteringskostnader. Därför kan det anses att det 
bli missvisande när företag från olika länder jämförs. Syftet med de internationella redovis-
ningsstandarderna är att företag inom samma bransch oavsett land ska kunna jämföras, när 
det svenska företagen går ifrån IAS 41 bildas en praxis som skiljer mot andra länder. Dock 
anger IAS 41 att företag får avvika från standarden om det innebär en mer rättvisande bild 
av företagets tillgångar. Skulle inte företagen inkludera återplanteringskostnaderna skulle 
värdet på skogstillgångarna vara för högt och därigenom ge en missvisande bild. 

Vid intervjuerna har det framkommit att samtliga företag använder skogsbruksplaner, 
skogstaxeringar och avverkningsplaner. Processen för hur dessa upprättas och används är 
relativt lika hos de fyra skogsföretagen. Däremot har det framkommit att det skiljer hur 
ofta dessa åtgärder utförs. Holmen anger att de gör en skogstaxering vart tionde år medan 
Sveaskog utför en vart femte år. Bergvik Skog utförde den senaste skogstaxeringen år 2004 
och planerar att utföra en ny inom de närmsta åren. Eftersom det inte finns några regler 
angående hur ofta en taxering ska göras bör det anses lämpligt att företagen själva bedömer 
hur ofta de vill utföra en skogstaxering. Genom skogstaxeringen framkommer de volymer 
som ligger till grund för intäkter och kostnader i nuvärdesberäkningen. Av den anledningen 
kan det anses att det är viktigt att volymerna är uppdaterade och att skogstaxeringar därför 
görs kontinuerligt. En skogstaxering vart tionde år kan dock anses vara ganska ofta i förhål-
lande till skogens rotationsperiod på omkring 100 år.  



 Kapitel 6 - Analys  

 

 
62 

Bergvik Skog, Holmen och Bergs Timber förklarar att ingen hänsyn tas till efterfrågan på 
marknaden vid beräkningen av kassaflödena, eftersom samtliga företag alltid utnyttjar den 
totala avverkningsförmågan. Det är därför den totala avverkningsförmågan som beräknas 
utifrån skogstaxeringen som ligger till grund för nuvärdesberäkningen. Därför existerar 
ingen risk att efterfrågan skulle vara mindre än avverkningsförmågan och på det sättet ge 
en missvisande nuvärdesberäkning. Sveaskog anger att deras situation skiljer något då deras 
egna skogstillgångar endast utgör häften av deras produktion, den andra hälften köps in. 
Därför måste inköpet av skog till viss del jämföras med efterfrågan, dock har efterfrågan 
ingen inverkan på kassaflödesberäkningen. Här kan även noteras att företagen inte anpassar 
skogsavverkningen utifrån när priserna på marknaden är höga utan sågverken efterfrågar 
alltid den totala avverkningsförmågan. 

På frågan om vilka problem som är förknippade med framtagandet av kassaflödena nämner 
tre av företagen att ett stort problem är de subjektiva bedömningar som måste göras för de 
framtida kassaflödena. Holmen nämner framför allt problem med prissättningen då den 
kan variera kraftigt över tiden. Bergs Timber nämner att det blir mycket beräkningar för att 
bedöma om värdena ligger på rätt nivå. Dessa uttalanden är intressanta då IAS 41 har fått 
kritik för att vara svår att tillämpa i verkligheten. Shortridge, et. al., (2006) anger att det blir 
svårigheter att omsätta teorin till verkligheten. Herbohn och Herbohn (2006) går ett steg 
längre och menar att svårigheter med att omvandla teorin i IAS 41 till verkligheten medför 
att redovisningen blir mindre relevant och missledande. Genom intervjuerna har det fram-
kommit att de svårigheter som beskrivs i teorin även bekräftas av de företag som intervju-
ats. Det kan anses att för att säkerställa att informationen är riktig krävs det att informat-
ionen är objektiv, det spelar ingen roll hur mycket företagen kalkylerar själva då det fortfa-
rande handlar om subjektiva bedömningar. Ett sätt att inkludera objektivitet kan vara att 
jämföra gjorda antaganden med andra företag och även låta utomstående experter granska 
de antaganden som gjorts. Kassaflöden som beräknas 100 år framåt i tiden är ändå för-
knippat med subjektivitet då ingen kan veta vad som kommer att hända så långt framåt i ti-
den. Ur jämförbarhetssynpunkt är det viktigaste därför att företagen använder samma anta-
ganden och beräkningar.  

Holmen och Sveaskog nämner också ett annat problem vid framtagandet av kassaflödena 
vilket är hanteringen av gödslingseffekten. Då gödsling genererar ökade volymer bidrar det 
till att mer skog kan avverkas. Sveaskog menar att detta skulle leda till en felaktig beräkning 
då ökade volymer inte kan kvittas mot kostnader för gödslingen. Holmen menar att pro-
blemet med gödsling är att deras avverkningsplan inte beaktar någon ökad avverkning till 
följd av gödsling. De anger dock att den avverkningsplan som görs i år (2011) kommer att 
beakta de volymer som är resultatet av gödslingen. Då Sveaskog, Holmen och Bergvik 
Skog inkluderar kostnader för gödsling kan det anses att det bör tas ett gemensamt beslut 
om hur gödslingseffekterna ska beaktas i avverkningsberäkning och därmed öka jämför-
barheten mellan företag. Även Bergs Timber borde inkludera gödslingseffekten i nuvärdes-
beräkningen eftersom de gödslar sina skogar. 

6.1.4 Fastställandet av diskonteringsräntan 

När skogsföretagen beräknat kassaflödena för 80-100 år framåt i tiden för den växande 
skogen används en diskonteringsränta för att beräkna nuvärdet på skogstillgångarna. Enligt 
Hernbohn (2006) påverkar diskonteringsräntan i stor grad det verkliga värdet som redovi-
sas i företagets årsredovisning. Sveaskog och Bergvik Skog anger att de använder en dis-
konteringsränta på 6,25 procent vilken är en WACC för skogstillgångar. Bergs Timber an-
vänder en snarlik diskonteringsränta på 6,26 procent vilken också är en WACC för skogs-
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tillgångar. Holmen använder en diskonteringsränta på 5,5 procent vilken inte är en ränta för 
skogstillgångar utan istället är Holmens beräknade företags WACC. Andersson (2008) me-
nar att genom att använda avkastning på annat investerat kapital som företaget innehar för-
enklar företaget nuvärdesberäkningen. Vid intervjun med Bergvik Skog framkom kritik mot 
att använda företagets egna WACC som diskonteringsräntan. Kritiken baseras på att skogs-
värderingen påverkas av vilken finansiell situation företaget har. Då det verkliga värdet ska 
återspegla skogens marknadsvärde kan det anses att företagets finansiella situation inte är 
relevant. Att använda en separat skogsränta vore därför mer lämpligt. Att använda en dis-
konteringsränta som är fastställd av en utomstående expert ökar beräkningens objektivitet, 
från intervjuerna har det framkommit att det finns en expert på skogliga diskonteringsrän-
tor. Det kan anses att samtliga företag borde använda externa parter för att komma ifrån 
subjektiva antaganden gjorda från varje enskilt företag. Vidare skulle användandet av dis-
konteringsräntan som är fastställd av den utomstående experten innebära att intressenter 
inte skulle behöva oroas över att ränteförändringar är gjorda av taktiska skäl. Marton 
(2008b) menar att värdet i ett företags balansräkning ofta styrs av företagets incitament att 
redovisa höga eller låga värden. En gemensam diskonteringsränta skulle också innebära 
större jämförbarhet företagen emellan. Eftersom företagen ingår i samma bransch borde 
deras skogstillgångar vara utsatta för samma risker.  

För att klargöra hur stark inverkan diskonteringsräntan har på nuvärdesberäkningen kan 
det utifrån företagens känslighetsanalys (som presenteras i respektive företags årsredovis-
ning) beräknas hur värdet på skogstillgångarna skulle förändras om diskonteringsräntan 
ändrades. Skulle Holmen, som använder en diskonteringsränta på 5,5 procent, använda en 
diskonteringsränta på 6,25 procent som Sveaskog och Bergvik Skog skulle det verkliga vär-
det på Holmens växande skog minska med 2 100 miljoner SEK, vilket är en värdeföränd-
ring på 17,3 procent. Som synes får en förändring om 0,75 procent på diskonteringsräntan 
ett oerhört stort utslag på det totala värdet på skogstillgångarna. Bergs Timber använder en 
diskonteringsränta på 6,26 procent. Skulle diskonteringsräntan justeras till 6,25 procent 
skulle det verkliga värdet på Bergs Timbers skogstillgångar höjas med 108 000 SEK, vilket 
är en värdeförändring på 0,1 procent. 

I tabell 6-1 beskrivs hur värdet på den växande skogen förändras, dels genom företagens 
egna känslighetsanalyser baserade på olika förändringsantaganden på diskonteringsräntan 
och dels vad förändringen skulle vara om diskonteringsräntan förändrades med 0,5 pro-
cent. 
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Tabell 6-1 Översikt av den växande skogens värdeförändring vid förändringen av diskonteringsräntan  
(Egengjord) 

Av tabell 6-1 kan det utläsas att en ränteförändring på 0,5 procent skulle innebära en värde-
förändring på 2 600 miljoner SEK på Sveaskogs växande skog, 2 400 miljoner SEK på 
Bergvik Skog, 1400 miljoner SEK hos Holmen och 5,4 miljoner SEK hos Bergs Timber. 
När förändringarna på respektive företag jämförs med företagets totala skogstillgångar visar 
tabell 6-1 att Sveaskogs verkliga värde förändras med 9,3 procent, Bergvik Skogs verkliga 
värde förändras med 7,9 procent, Holmens verkliga värde ändras med 11,5 procent och 
Bergs Timbers värdering ändras med sju procent. Beräkningen utgår från intervjuerna där 
samtliga företag angett att deras antaganden i känslighetsanalyserna är linjära. Som synes 
återfinns samtliga företagen mellan 7 och 11 procent, dock går det inte att göra någon 
större jämförelse av procentsatserna. Anledningen är att värdeförändringen inte enbart bas-
eras på förändringen av diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan används för att diskon-
tera företagens framtagna kassaflöde, vilka baseras på respektive företags avverkningsplan, 
tillväxtförmåga och rotationsperiod för skogen. Faktorer som naturligt skiljer mellan före-
tagen.  

6.1.5 Uppskjuten skatteskuld 

Enligt IAS 12 Inkomstskatter ska en uppskjuten skatteskuld beräknas som den temporära 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och tillgångens skattemässiga värde multipli-
cerat med skattesatsen. Den uppskjutna skatteskulden beräknas av Sveaskog och Bergs 
Timber som skillnaden mellan bruttovärdet av nuvärdesberäkningen och det skattemässiga 
värdet på den växande skogen multiplicerat med skattesatsen 26,3 procent. Holmen och 
Bergvik Skog beräknar däremot den uppskjutna skatteskulden genom att multiplicera brut-
tovärdet av nuvärdesberäkningen med skattesatsen 26,3 procent. De inkluderar inte det 
skattemässiga värdet vid beräkningen. Holmen förklarar att de inte beaktar det skattemäss-
iga värdet då Holmen anser att det inte finns något skattemässigt värde för växande skog. 
Återigen kan det uppmärksammas att företagen har olika tillvägagångssätt vid beräkningen.  

6.1.6 Externa parter och riskhantering 

Vid intervjuerna har det framkommit delade svar angående om företagen tar hjälp av 
marknadsprognoser och externa experter. Holmen och Bergs Timber anger att de inte tar 
hjälp av några marknadsprognoser eller utomstående för att ta fram nya antaganden till 
nuvärdesberäkningen. Holmen förklarar att beräkningarna bygger på egna antaganden me-
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dan Bergs Timber anger att de fastställer framtidsscenarion utifrån en treårig prisserie. Sve-
askog anger att de tar hjälp av externa parter för att beräkna nuvärdesberäkningen. Även 
Bergvik Skog förklarar att de tar hjälp av externa parter och marknadsprognoser för att ta 
fram nya antaganden till nuvärdesberäkningen. De förklarar att det ger en större säkerhet 
att diskutera med externa parter om deras syn på branschen. Det kan anses att det vore mer 
trovärdigt att ta hjälp av externa parter och marknadsprognoser vid värderingen. För att få 
en mer objektiv syn på branschen och inte endast utgå från egna antaganden. Vidare kan 
det tänkas att Bergvik Skog använder externa parter eftersom den största aktieägaren är 
Stora Enso som har stora intressen i företaget och därför sätter vissa krav på säkra värde-
ringar. Holmen och Bergs Timber har inte samma ägarstruktur och därför inte samma krav 
från aktieägarna vilket kan vara en anledning till att de valt att inte använda utomstående 
parter för att säkra deras antaganden.  

Samtliga intervjuade företag anger att risker inte behandlas som en separat del i nuvärdes-
beräkningen. Företagen förklarar att risker istället inkluderas i kalkylerna för avverknings-
planerna, det är framför allt risker för oväder som det reserveras för. Bergvik Skog nämner 
att det även inkluderas en riskkomponent avseende skogsbranschen i diskonteringsräntan. 
Av intervjun med Holmen som använder företagets egna WACC framgår det inte om risk-
komponenten för skogsbranschen ingår i deras diskonteringsränta. Sveaskog nämner att 
risker inkluderas genom att de använder en prisserie på 8 år i vilken priser som påverkats av 
stormar inkluderas. Att företagen inte har någon separat del för risker kan dock anses vara 
lämpligt då sådana antaganden antagligen skulle leda till än mer subjektivitet i beräkningen. 
Ingen kan säkert säga när nästa storm eller naturkatastrof kommer att inträffa.  

6.1.7 Tillämpningen av nuvärdesberäkningen sedan år 2005 

Samtliga intervjuade skogsföretag anser att det tekniskt har fungerat bra att värdera den 
växande skogen till verkligt värde sedan starten år 2005. Samtliga företag har sedan år 2005 
dock gjort kontinuerliga uppdateringar av parametrarna i nuvärdesberäkningen. Omfatt-
ningen på justeringarna skiljer mellan företagen, till exempel är Holmen det enda företaget 
som har ändrat diskonteringsräntan. Samtliga företag framhäver att justeringar ska göras 
med försiktighet och endast då förändringen är långsiktig. Bergvik Skog nämner att långsik-
tiga parametrar inte ska påverkas av kortsiktiga svängningar och Bergs Timber förklarar att 
priser fluktuerar men att förändringar endast registreras om de anses varaktiga. Detta syn-
sätt kan anses vara rimligt då skog har en väldigt lång rotationsperiod, dock kan det disku-
teras om ett sådant synsätt representerar det aktuella marknadsvärdet på skogen, vilket är 
syftet med IAS 41. Syftet med att göra en ny bedömning av värdet vid varje redovisnings-
tillfälle är att ge intressenter en aktuell bild av företaget. Samtidigt skulle det vara missvi-
sande om värdet på den växande skogen skulle förändras kraftigt varje år på grund av kort-
siktiga svängningar i priser. Det skulle inte ge en realistisk bild om skog som växer i 100 år 
ständigt redovisas till olika värden. Kritik mot att inte redovisa en aktuell bild av skogstill-
gångarna bör dock inte riktas till skogsföretagen utan snarare till IASB som upprättat IAS 
41. Skogsföretagen bryter inte mot några regler när de utför nuvärdesberäkningen utan föl-
jer den standard som finns, att standarden tillåter att subjektiva bedömningar inkluderas i 
redovisningen är oundvikligt men samtidigt något som är viktigt att granska, dels av företa-
gen men även av revisorer och övriga intressenter.  

Tillförlitligheten av företagens verkliga värde på den växande skogen kan också diskuteras 
utifrån de observationer som Malmqvist (2011) gjort. Malmqvist (2011) har noterat att 
Holmens båda omvärderingar av den växande skogens verkliga värde (år 2007 och år 2010) 
inträffat samma år som Holmen haft stora nedskrivningar och omstruktureringskostnader. 
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En högre värdering av den växande skogen innebär en intäkt i resultaträkningen vilket i sin 
tur innebär att företagen kan reglera resultatet. Titman och Trueman (1988) anser att såd-
ana åtgärder från företag görs för att jämna ut resultatet och därigenom visa upp en stabil 
verksamhet. Dock är det väldigt svårt att påvisa att justeringar görs för att åstadkomma en 
resultatutjämning. Det har framkommit under intervjuerna att justeringarna av det verkliga 
värdet berott på prisförändringar på marknaden och korrigering av diskonteringsräntorna. 
Därför är det väldigt svårt att avgöra om det är dessa som värdeförändringen beror på eller 
om det beror på att företagen vill täcka upp för kostnader. Malmqvists (2011) observation-
er visar dock vilken stor frihet företagen har när en nuvärdesberäkning tillämpas för att be-
räkna det verkliga värdet av den växande skogen. Små justeringar av till exempel priser kan 
värdera upp skogen med flera miljoner vilka sedan registreras som intäkter i företagens re-
sultaträkningar. De små justeringarna kan därför anses vara en reserv som företagen kan 
använda när de står inför stora kostnader. Samtidigt är det svårt att se att företaget bryter 
mot några regler eftersom det är antaganden som ligger till grund för nuvärdesberäkningen 
och det är väldigt svårt att avgöra vilka antaganden som är rätt 100 år framåt i tiden. Då det 
framgått i intervjuerna att företagen tycker att värderingen till verkligt värde fungerar bra 
framstår det som att företagen är nöjda med IAS 41 eftersom de har viss frihet att reglera 
värdet på skogstillgångarna vid värderingen. 

Enligt Precht (2007) finns det problem förknippade med verkligt värde vid konjunktur-
svängningar, en lågkonjunktur leder till reducerade priser vilket resulterar i stora förluster i 
företagets resultaträkningar. Skogsföretagen hanterar dock konjunktursvängningar på 
marknaden på liknande vis som justeringar i nuvärdesberäkningen. De anger att de ogärna 
gör förändringar på grund av kortvariga fluktuationer då ett långvarigt perspektiv eftersträ-
vas för skogstillgångarna. Kjaer (2008) indikerade samma faktum, att företag är ovilliga att 
korrigera ner värdet på sina tillgångar i lågkonjunktur och att de använder argument som att 
det endast är kortsiktiga fluktuationer. Det finns dock vissa skillnader företagen emellan 
gällande hur de hanterar konjunktursvängningarna. Som nämnts i sektion 5.1.3 Framtagandet 
av kassaflödena använder Sveaskog en åttaårig prisserie och därav påverkas inte värderingen 
utav konjunktursvängningar på marknaden i stor grad. Bergs Timber däremot anger att 
värdet på den växande skogen förändras något beroende på hur konjunkturen ser ut, vilket 
antagligen beror på att de tillämpar en kortare prisserie på tre år. Vilket återigen visar att det 
verkliga värdet på skogen påverkas på olika sätt genom att företagen har olika antaganden 
och bedömningar i sina nuvärdesberäkningar.  

6.1.8 Subjektivitet och trovärdighet 

Herbohn och Herbohn (2006) anger att IAS 41 har fått kritik för att vara för akademisk 
och därför svårt att applicera på verkliga företag. Vidare anger Elad (2006) att det finns 
problem med att tillämpa IAS 41 på kommersiellt skogsbruk. Samtliga företag medger i in-
tervjuerna att appliceringen av IAS 41 inneburit mycket tolkningar och resulterat i många 
svårigheter. Sveaskog nämner dock att det är dessa bestämmelser som gäller. Då det inte 
finns några andra alternativ kan det anses att de måste tillämpa standarden så gott det går. 
Därför kan det anses att det är viktigt att företagen tillämpar standarden på liknande vis för 
att värdet ska bli så tillförlitligt och jämförbart som möjligt.  

Samtliga företag är överens om att eftersom nuvärdesberäkningen bygger på framtida 
kassaflöden är det oundvikligt att värderingen innefattar en stor del subjektivitet. Danbolt 
och Rees (2008) anger att det finns brister med redovisning till verkligt värde när värde-
ringen måste göras med inslag av subjektivitet. Resultatet blir att resultaträkningen och ba-
lansräkningen inte reflekterar den relevanta informationen som är av intresse för företagets 
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intressenter. Företagen anger olika åtgärder som de har för att minska de subjektiva be-
dömningarna vid värderingen. Bergvik Skog anger att de stämmer av värderingen med ex-
terna parter. Sveaskog förklarar att de har många kontrollstationer som företagets styrelse, 
revisorer och andra utomstående. Det kan dock anses att då ingen besitter exakta kunskap-
er angående antaganden som görs är det ändå i slutändan mycket som företagen själva kan 
ha frihet att bestämma över, kontrollstationerna kan inte annat än att godkänna eller avvisa 
gjorda antaganden. Även Carlsson, som anlitats av många skogsföretag för fastställandet av 
diskonteringsräntan anger att det råder osäkerhet att fastställa diskonteringsräntan eftersom 
räntan avser så många år. Detta visar att även om företag anlitar externa experter kan fort-
farande inte ett definitivt värde som återspeglar marknadsvärdet säkerställas genom en 
nuvärdesberäkning. Holmen påpekar vikten av att använda relevant information i beräk-
ningen för att minska subjektiviteten. Det kan dock ifrågasättas om det minskar subjektivi-
teten då det är Holmen själva som tar fram informationen och därför blir det ingen objek-
tiv bedömning, visserligen granskas självklart företaget av revisorer men då inga experter 
konsulteras vid värdering kan det tänkas att det kvarstår en viss osäkerhet. Sveaskog näm-
ner att det är viktigt att samtliga företag tillämpar samma principer. Av intervjuerna har det 
dock framkommit att många antaganden som görs på företagen är olika, till exempel anta-
gandet om inflation och prisserier. 

Enligt Sundgren, et. al., (2009) uppstår det ofta problem vid värderingar som är baserade på 
kassaflödesberäkningar eftersom beräkningen baseras på information som inte är tillförlit-
lig. Bergs Timber och Bergvik Skog anger att det är svårt att veta om det verkliga värdet är 
tillförlitligt eller inte, det är viktigt att företagen beskriver hur de har gått tillväga för att ut-
omstående ska kunna bilda en egen uppfattning om värderingen är tillförlitlig eller inte. In-
formationen ges lämpligast i företagets årsredovisning, upplysningar kommer att behandlas 
i sektion 6.2 Upplysningar gällande värdering av den växande skogen.  

Det finns många svårigheter som är förknippade med värdering till verkligt värde. Bergs 
Timber nämner svårigheter med att precisera var värdet finns i skogsfastigheten, om det 
finns mycket värde i marken innebär det att värdet på den växande skogen är missvisande. 
Företagen är dock överens om att värdering till verkliga värdet ger en mer rättvisande bild 
än vad det historiska anskaffningsvärdet gjorde. Shortridge, et al., (2006) menar att verkligt 
värde fångar upp ökningar och minskningar av tillgångens värde i större utsträckning än det 
historiska anskaffningsvärdet. Herbohn och Herbohn (2006) menar också att det är positivt 
att redovisa biologiska tillgångar till verkligt värde eftersom det på ett mer tillförlitligt vis 
speglar tillgångarnas biologiska omvandling. Barlev och Haddad (2003) uttrycker vidare att 
om biologiska tillgångar inte redovisas till verkligt värde blir det mycket svårt för utomstå-
ende att fastställa företagets marknadsvärde då biologiska tillgångar är mycket föränderliga. 
Holmen nämner att en stor fördel med värdering till verkligt värde är att värderingen görs 
på ett likformigt vis år ut och år in. Barlev och Haddad (2003) argumenterar också för att 
det är viktigt att genomföra värderingen på samma vis år ut och år in eftersom det medför 
att intressenter får mer relevant information. Det kan anses att intressenter skulle få än mer 
relevant information om företagen också gjorde värderingen på samma vis som övriga fö-
retag inom branschen, då skulle intressenter på ett tillförlitligt vis också kunna jämföra fö-
retag.  

Enligt Sundgren, et, al., (2009) krävs det att företagen beräknar nuvärdet på ett likformigt 
sätt för att informationen ska anses jämförbar mellan företagen. Under intervjuerna med 
skogsföretagen har det framkommit att samtliga använder en nuvärdesberäkning för att ta 
fram den växande skogens verkliga värde. Dock skiljer många av antagandena som görs i 
beräkningen mellan företagen. Vilket leder till att informationen inte blir jämförbar mellan 
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företagen och intressenter har svårt att bilda en uppfattning om hur mycket som skiljer i 
värde mellan respektive företags nuvärdesberäkning. Vad som även framkommit under in-
tervjuerna är att företagen har en viss frihet att reglera det verkliga värdet på den växande 
skogen. Små justeringar i nuvärdesberäkningen leder till stora förändringar av skogstill-
gångarnas verkliga värde. Vad som dock bör uppmärksammas är att företagen inte bryter 
mot några regler när de har olika antaganden i nuvärdesberäkningen. 

6.2 Upplysningar gällande värdering av den växande skogen 
För att undersöka vilka upplysningar som skogsföretagen lämnar om värderingen till verk-
ligt värde av skogstillgångar har en dokumentundersökning av företagens årsredovisningar 
genomförts. De kriterier som dokumentundersökningen har granskat återfinns i bilaga 6 
Upplysningar och utgår från de upplysningskrav som fastställs i IAS 1 och IAS 41.  

Samtliga företag har i respektive årsredovisning lämnat en kvantitativ beskrivning av de 
biologiska tillgångar som de äger genom att upplysa om hur stort skogsinnehavet är i antal 
hektar. Vidare uppmuntras företagen enligt IAS 41 att lämna en kvantitativ beskrivning 
som skiljer på mogna och omogna biologiska tillgångar, till exempel skog som ska avverkas. 
Här upplyser Sveaskog och Holmen om deras skogstillgångar genom att redovisa en tabell 
som beskriver åldersfördelningen på respektive företags växande skog. Någon sådan tabell 
eller övrig information angående denna upplysning lämnar inte de andra företagen. Det kan 
anses märkligt att Bergvik Skog och Bergs Timber inte valt att redovisa någon information 
som skiljer på mogna och omogna biologiska tillgångar. Informationen kan anses vara täm-
ligen lättillgänglig för företagen eftersom företagens avverkningsplaner visar hur mycket 
skog som ska avverkas varje år.  

Enligt IAS 1 ska ett företag lämna upplysningar om vilka värderingsgrunder som företaget 
använt. Samtliga företag redovisar upplysningen i sin årsredovisning, samtliga anger att de 
värderar växande skog till verkligt värde. Dock är det en mycket grundläggande upplysning 
och det skulle vara märkligt om den inte uppfyllts av företagen. Företagen ska även ge upp-
lysningar om metoder för att ta fram det verkliga värdet och antaganden som gjorts vid 
värderingen. Om det saknas marknadspriser, som det gör inom skogsindustrin, ska företa-
gen även upplysa om hur de fastställt diskonteringsräntor. Samtliga företag upplyser om att 
värderingen görs genom en nuvärdesberäkning, däremot varierar informationen om de an-
taganden som görs vid värderingen. Gällande inflationsantagandena upplyser Holmen och 
Bergs Timber om exakta inflationsantaganden på en respektive två procent. Sveaskog anger 
endast att inflationsantagandet är en bedömd utveckling för perioden år 2011–2111 och 
Bergvik Skog lämnar inga upplysningar angående inflationsantagandet. Samtliga företag 
anger den rotationsperiod som skogen anses ha i respektive företags nuvärdesberäkning. 
Bergvik Skog anger att antagandena för kostnader baseras på en långsiktig bedömning av 
reala marknadspriser. Sveaskog använder en åttaårig prisserie vid antaganden om framtida 
kostnader. Bergs Timber anger endast att deras kostnadsutveckling baseras på historiska 
data. Även Holmen skriver mycket kortfattat att kostnadsutveckling utgör en del av nuvär-
desberäkningen. Sundgren, et, al., (2009) anger att en tillförlitlig redovisning inte ska vara 
vinklad, vilket ofta är problemet då företag använder en nuvärdesberäkning vid värdering. 
För att öka tillförlitligheten bör ett företag lämna utförliga upplysningar om tillvägagångs-
sättet vid värderingen. Vilket medför att företagets intressenter kan bedöma värderingens 
tillförlitlighet. Därför kan det anses felaktigt att företagen inte lämnar mer utförlig inform-
ation då det kan anses mycket svårt för intressenter att bilda en egen uppfattning om vär-
dets tillförlitlighet på den knappa informationen som redovisas i årsredovisningarna.  
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Holmen är det enda företaget som beskriver vilka komponenter som diskonteringsräntan 
består av. De resterande företagen anger endast att deras diskonteringsränta är en vägd ka-
pitalkostnad för skogstillgångar. Då IAS 41 kräver upplysningar om hur diskonteringsrän-
tan har framtagits kan det anses att Sveaskog, Bergvik Skog och Bergs Timber inte uppfyll-
ler detta krav på upplysningar.  

Enligt IAS 41 ska företagen upplysa om information om eventuell osäkerhet att fastställa 
värdet samt ge sin syn på framtidsutsikter för den växande skogen. Holmen anger detaljerat 
att priserna befaras sjunka tillfälligt år 2012 för att därefter långsiktigt öka med en procent 
fram till år 2035 och därefter kommer priserna att ha en tvåprocentig inflationsökning. 
Holmen upplyser även om att kostnader kommer att öka med två procent per år och att de 
gör antaganden om en ökad efterfrågan på företagets produkter. Vidare upplyser Holmen 
om att de kommer att genomföra en ny avverkningsplan vilken kan ändra värdet på den 
växande skogen. Sveaskog upplyser om att värderingen av skogstillgångarna de närmaste 
åren kommer att öka i värde. En uppskattning som Sveaskog gjort genom en kombination 
av de skogliga grunddata som de besitter samt en uppskattning av framtida kostnader och 
priser.  

När det kommer till att upplysa om eventuella osäkerheter att fastställa värdet har ingen av 
företagen uttryckligen upplyst om att det finns några osäkerheter med att fastställa värdet. 
Däremot har samtliga företag en not vilken namngetts ”Viktiga bedömningar och uppskattning-
ar”. I noten förklaras att det finns en risk att nya bedömningar behöver göras i nuvärdesbe-
räkningen av den växande skogen om ny information tillkommer eller händelser i framtiden 
inträffar. Bergvik Skog upplyser även om att de bedömningar som görs angående kost-
nadsutveckling och intäktsutveckling 90 år framåt i tiden är mycket problematiska. Det 
krävs antaganden om fiberanvändning och förändringar av konsumtion 90 år framåt i ti-
den, Bergvik Skog anlitar externa experter för att bedöma antagandena. Det kan anses att 
företagen inte lämnar tillräcklig information för att uppfylla kravet på att redovisa eventu-
ella osäkerheter att fastställa värdet på den växande skogen. Företagen hade kunnat vara 
mer detaljerade för att ge intressenter en ökad förståelse av svårigheterna kring nuvärdesbe-
räkningen. Som nämns i sektion 6.1.8 Subjektivitet och trovärdighet förklarar Bergs Timber och 
Bergvik Skog att det är viktigt att de beskriver hur nuvärdesberäkningen beräknats så att in-
tressenter kan bilda en uppfattning om tillförlitlighet i värderingen. Baserat på dessa utta-
landen kan det anses märkligt att företagen inte mer utförligt beskriver osäkerheter för-
knippade med att fastställa värdet. En anledning är antagligen att de inte vill signalera osä-
kerhet till marknaden.  

Enligt IAS 41 ska en avstämning angående förändring av de biologiska tillgångarnas värde 
under året redovisas. Avstämningen ska bland annat innefatta gjorda köp, företags förvärv 
samt skörd. Upplysningen har samtliga företag redovisat i respektive redovisning i form av 
en tabell. Denna typ av upplysningar kan anses vara faktabaserad information som inte krä-
ver någon utförlig förklaring och det kan därför anses enkelt för företagen att upplysa om 
detta. Vinster och förluster som uppkommer när den växande skogen omvärderas under 
året inkluderas också i tabellen. Dock är upplysningarna om vad som ligger bakom värde-
förändringarna inte särskilt utförliga. Bergvik Skog upplyser till exempel om att den väx-
ande skogens verkliga värde har värderats upp med 2 532 miljoner SEK, omvärderingen är 
endast hänförlig till prisförändringar. Vidare upplyser Holmen om att skogen värderats upp 
med 1 102 miljoner SEK varav 1 050 miljoner SEK är hänförliga till att antagna virkespri-
ser har höjts med fyra procent. Sveaskog och Bergs Timber upplyser om prisförändringar 
på marknaden under det gångna året. Dock är det är inte samma som att priserna i nuvär-
desberäkningen ändras eftersom företagen i nuvärdesberäkningen använder prisserier för 
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att fastställa priserna. Det kan därför anses att beskrivningen av den här upplysningen är 
knapp i samtliga företag. 

Inget av företagen har lämnat några upplysningar om belopp avsatta för eventuell utveckl-
ing eller förvärv av biologiska tillgångar. Det kan bero på att det inte är vanligt att företagen 
köper ny skog. Därför får det anses lämpligt att någon information avseende belopp avsatt 
för utveckling eller förvärv inte inkluderas i årsredovisningen. Vidare ska företag lämna 
upplysningar om strategier för finansiella risker i samband med jord och skogsbruksverk-
samhet som företaget har. Samtliga företag har lämnat information om finansiella risker 
som företaget utsatts för och vilka strategier företaget har för att förhindra riskerna. Inget 
specifikt anges dock om finansiella risker för jord och skogsbruksverksamhet, men då före-
tagen nästan enbart är verksamma inom detta område kan det anses att de finansiella ris-
kerna kan härledas till jord- och skogsbruksverksamhet.  

Enligt ISA 41 uppmuntras företag att lämna information om fysiska förändringar samt 
prisförändringar på marknaden om produktionscykeln är längre än ett år. Då rotations-
perioden för skog kan uppgå till 100 år bör därför företagen redovisa sådana förändringar i 
årsredovisningen. Samtliga skogsföretag redovisar i respektive förvaltningsberättelse om 
prisförändringar på marknaden. Bergvik Skogs information är något mer kortfattad än res-
terande företags, de anger endast att marknadspriserna har höjts på grund av en ökad efter-
fråga. Sveaskog, Holmen och Bergs Timber förklarar även anledningen till varför prisför-
ändringar har inträffat på marknaden. Bergs Timber förklarar bland annat att prisföränd-
ringarna beror på minskat utbud till följd av en kall vinter. Det kan anses att information 
om förändringar på marknaden är mycket relevant för företagets intressenter, dels då det 
påverkar värdet på den växande skogen framför allt för de företag som använder en kortare 
prisserie i nuvärdesberäkningen. Och dels då informationen påverkar framtida prognoser 
om företaget. Detaljerad information skulle ge intressenters en bra bild av vilka proport-
ioner av risker som företagen utsätts för. 

Enligt IAS 41 ska företag lämna upplysningar om eventuella klimat- sjukdom och naturbe-
tingade risker som företagen utsätts för. Dokumentundersökningen visar emellertid att det 
endast är Sveaskog som upplyser om sådana risker. Det kan anses underligt att de reste-
rande företagen inte upplyser om riskerna då det sannolikt finns många risker relaterade till 
den växande skogen. Dock har det framkommit under intervjuerna med skogsföretagen att 
risker inte utgör en separat del vid nuvärdesberäkningen av den växande skogen. Inträffade 
risker inkluderas däremot i den avverkningsberäkning som ligger till grund för värderingen 
och även i diskonteringsräntan. Därför kan det tänkas att riskerna inte får utrymme i årsre-
dovisningen på grund av att de inte har en stor del i värderingen av skogstillgångarna. Det 
kan också tänkas att företagen undviker att framhäva risker som är associerade med den 
växande skogen på grund av att de hellre lyfter fram positiva aspekter av företaget än nega-
tiva. Detta skulle även kunna förklara varför information om osäkerheter att fastställa det 
verkliga värdet är relativt kortfattat beskrivet i respektive årsredovisning.  

Dokumentundersökningen av de fyra skogsföretagens årsredovisningar visar att de mest 
grundläggande upplysningarna som ska inkluderas enligt IAS 1 och IAS 41 finns med. Till-
exempel vilka värderingsgrunder som används samt beskrivning av de biologiska tillgång-
arna. Däremot upplyses det inte särskilt utförligt om resterande upplysningskrav, företagen 
väljer ofta att inte gå in på detaljer utan håller informationen kortfattad. Sundgren et. al. 
(2009) anger att ett företag kan hantera osäkra värderingar genom att lämna utförliga upp-
lysningar om värderingen så att intressenter därigenom kan avgöra om värderingen är till-
förlitlig eller inte. Det kan anses att företagen borde lämna mer information om hur värde-
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ringen av den växande skogen utförs. Den mängd information som återfinns i respektive 
företags årsredovisning är inte tillräcklig för att intressenter ska kunna bilda en egen upp-
fattning om värderingens tillförlitlighet. Dessutom saknas vissa upplysningar i årsredovis-
ningen, till exempel återfinns inte mycket information om risker och eventuella osäkerheter 
att fastställa värdet på den växande skogen.  

Som framgått av intervjuerna anger Bergvik Skog, Sveaskog och Bergs Timber att intres-
senterna får relevant information i årsredovisningen. Bergvik Skog tillägger dock att intres-
senterna bör ha en viss insikt i hur nuvärdesberäkningen fungerar för att kunna använda 
och analysera siffrorna. Här kan ifrågasättas varför ansvaret läggs på intressenterna och att 
de själva inte förklarar mer utförligt i årsredovisningen hur beräkningen genomförs. Under 
intervjuerna gör inte skogsföretagen någon hemlighet av att upplysningarna i årsredovis-
ningen kring värderingen av den växande skogen är kortfattade. Bergs Timber förklarar den 
knappa informationen med att det gäller komplexa frågor och att det är svårt att gå in på 
detaljer. Elmvret på Sveaskog uttrycker att: ”Desto mer som skrivs i årsredovisningen desto svårare 
är det” och syftar på intressenters förmåga att analysera informationen. Det kan anses att re-
sonemanget är något avigt speciellt då Sveaskog nämner att deras revisorer påpekat att de 
borde skriva ut mer information om värderingen i årsredovisningen. Till viss del kan dock 
argumentationen vara förståelig. För att göra läsningen av årsredovisningen begriplig för in-
tressenterna krävs det att texten är kort och koncis. Det får däremot inte vara på bekostnad 
av att relevant information exkluderas från årsredovisningen. Sundgren et. al. (2009) anger 
att ett företag inte ska utelämna information för att den anses svårförståelig. Vilket är rim-
ligt då det ska vara upp till intressenter och inte företaget att avgöra hur bra prognoser in-
tressenten ska kunna göra. Speciellt då värderingen innehåller många subjektiva antaganden 
borde informationen som ges i årsredovisningarna vara utförlig. Även Schipper (2007) 
nämner att en av anledningarna till varför upplysningar ska inkluderas i årsredovisningen är 
att desto mer information som redovisas desto mer reduceras osäkerheten hos användarna.  

Ett annat faktum som uppmärksammats i dokumentundersökningen är att upplysningarna 
kring företags biologiska tillgångar är utspridda i förvaltningsberättelsen och på flera noter. 
Vilket medför att det är svårt för intressenter att bilda en uppfattning om de redovisade 
upplysningarna kring skogstillgångar. Dessutom redovisar inte företagen upplysningarna 
lika detaljerat, en del företag redovisar mer utförligt än andra. Att upplysningarna skiljer 
mellan företagen gör det svårt för intressenter att jämföra informationen vilket är ett pro-
blem då syftet med upplysningar enligt IAS 1 är att det ska vara lätt att jämföra årsredovis-
ningar. 
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7 Slutsats 
 

I kapitel 7 Slutsats presenteras de slutsatser som har framkommit genom att analysera intervjuerna med 
och dokumentundersökningen av de fyra skogsföretagen, därigenom besvaras uppsatsens forskningsfrågor. 

7.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfrågor  
När IAS 41 implementerades år 2005 var det mycket diskussioner angående vilken värde-
ringsmetod som skulle tillämpas för att värdera den växande skogen till verkligt värde. Ef-
tersom inget marknadsvärde ansågs finnas tillgängligt för så stora skogsinnehav som det 
statliga och många av de noterade skogsföretagen i Sverige innehar ansågs den mest lämp-
liga värderingsmetoden vara att beräkna ett nuvärde för den växande skogen. Nuvärdesbe-
räkningen, som enligt IAS 41 är det tredje och sista alternativet av värderingsmetoder, be-
räknas genom diskonterade framtida kassaflöden för den växande skogen. Då skogen har 
en rotationsperiod på cirka 80-100 år innebär det att företagen blir tvungna att göra fram-
tidsbedömningar för en väldigt lång period av många parametrar som inkluderas i nuvär-
desberäkningen.  

Enligt de intervjuade företagen leder framtidsbedömningarna till många problem med vär-
deringen. Framför allt är prissättningen på skogstillgångarna en problematisk bedömning då 
marknadspriserna fluktuerar kraftigt under korta perioder medan företag ska fastställa pri-
ser 100 år framåt i tiden. Vidare krävs antaganden om hur priserna kommer att utvecklas 
under skogens rotationsperiod. Samtliga företag har ansett det omöjligt att identifiera andra 
faktorer än inflationen som påverkar prissättningen i framtiden, därför har företagen be-
dömt att priserna kommer följa inflationen. En annan problematisk bedömning är att fast-
ställa nuvärdesberäkningens diskonteringsränta. Även här är det framtidsbedömningen som 
gör det problematiskt eftersom det inte existerar några räntor som sträcker sig 80-100 år 
framåt i tiden. Då nuvärdesberäkningen kräver att företagen gör framtidsbedömningar blir 
beräkningen mycket subjektiv. En subjektiv värdering gör det svårt för intressenter att av-
göra hur tillförlitlig redovisningen är. Ett annat problem vid nuvärdesberäkningen är att fö-
retagen måste tänka långsiktigt vid värderingen. Ett av de intervjuade företagen anger att de 
inte kan korrigera priserna i beräkningen med 25 procent endast för att marknadspriserna i 
år har stigit med 25 procent. De långsiktiga bedömningarna leder därför till att det verkliga 
värdet inte reflekterar dagens marknadsvärde, vilket i sin tur visar att IAS 41 inte lämpas 
optimalt för skog med lång rotationsperiod.  

De flesta av de intervjuade företagen har uttryckt vikten av att genomföra nuvärdesberäk-
ningen efter samma principer vilket leder till ett jämförbart verkligt värde för den växande 
skogen. Dock har det framkommit genom intervjuerna att många aspekter i värderingen 
skiljer mellan företagen. Det är framför allt framtidsbedömningarna som skiljer mellan fö-
retagen. Aspekterna som skiljer är till exempel olika antaganden som inflation, prissättning 
och fastställandet av diskonteringsräntan. Det har även framkommit att företagen använder 
olika långa prisserier för att fastställa priser i nuvärdesberäkningen och att företagen utför 
skogstaxering med skiftande kontinuitet vilket även påverkar värderingen. Att företagen ut-
för nuvärdesberäkningen med olika antaganden har till stor del att göra med att det inte ex-
isterar några exakt korrekta parametrar för så långsiktiga bedömningar. Vidare bryter inte 
företagen mot några regler när de tillämpar olika antaganden. Företagen har därför stor fri-
het att styra över värderingen. Under intervjuerna framkom att företagen vid implemente-
ringen av IAS 41 var missnöjda med standarden då den innebar stora förändringar och 
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mycket merarbete. Dock tycks företagen vara nöjda med den nuvarande standarden IAS 41 
och uttrycker att värderingen fungerar bra vilket antagligen beror på att de har en viss frihet 
vid värderingen. För intressenter hade alla metoder att minska företagens egna bedömning-
ar vid värdering varit att rekommendera för att undvika osäkerhet och uppnå IASB:s syfte 
med jämförbarhet och harmonisering. Att minska företagens egna inflytande vid bedöm-
ningar är dock svårt med tanke på det stora antal antaganden som görs vid en nuvärdesbe-
räkning. Skulle till exempel gemensamma antaganden om diskonteringsränta och inflation 
bestämmas för branschen kan företagen ändå justera det verkliga värdet genom att ändra 
andra antaganden så som prissättning och avverkningsplaner. 

Enligt IAS 1 och IAS 41 måste företagen upplysa om värderingen till verkligt värde i årsre-
dovisningen. Det finns många upplysningskrav som ska redovisas, genom den gjorda 
dokumentundersökningen har det framgått att företagen inte presenterar utförlig informat-
ion om samtliga upplysningskrav. Bristen på upplysningar leder till att intressenter har svå-
righeter att bedöma värderingens tillförlitlighet och jämförbarhet. Redovisningens begrip-
lighet påverkas också av den information som företagen väljer att presentera. Eftersom 
värderingen av den växande skogen är förknippad med många framtidsbedömningar och 
därmed subjektivitet borde upplysningarna om värderingen vara mer utförliga. Det har no-
terats att det är särskilt upplysningar beträffande osäkerhet och risker som företagen undvi-
ker att informera utförligt om. Företagen har angett att de medvetet hållit informationen 
kortfattad och argumenterar att ytterligare information skulle göra det mer komplicerat för 
intressenterna. En kortfattad beskrivning av värderingen gör det dock svårare för intressen-
ter att förstå hur värderingen är gjord och även svårare att jämföra företagen inom skogs-
branschen. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Den här uppsatsen har behandlat hur företag inom den svenska skogsindustrin värderar 
sina skogstillgångar i enlighet med IAS 41. Eftersom inget marknadsvärde finns tillgängligt 
för växande skog existerar det brister med IAS 41. Nuvärdesberäkningen som används i 
brist på marknadsvärde kräver många antaganden som leder till subjektiva bedömningar. 
Något som skulle vara intressant att undersöka är därför om nya metoder för värdering av 
växande skog skulle kunna utvecklas. Vidare skulle det vara intressant att ytterligare under-
söka de observationer som Malmqvist (2011) uppmärksammat, att företagen använder den 
växande skogen för att justera företagets resultat.  

7.3 Metodkritik 
I den här uppsatsen har fem intervjuer och en dokumentundersökning genomförts för att 
insamla primärdata. De fem intervjuerna har genomförts över telefon. Jacobsen (2002) 
anger att det finns nackdelar med telefonintervjuer, nackdelarna är att den som intervjuar 
inte kan beakta respondentens reaktioner och kroppsspråk. Vidare kan det vara enklare för 
respondenten att undvika frågor om känsliga ämnen över telefon. Respondenternas svar 
hade därför möjligen blivit annorlunda om intervjuerna utförts på företagen. Däremot 
finns risken att oavsett intervjumetod blir respondenternas svar vinklade. Enligt Jacobsen 
(2002) finns ofta en risk att respondenter vinklar sina svar så de framhäver företagens 
ståndpunkter och inte objektiva svar. Då respondenterna i den här uppsatsen har haft 
chansen att efter avslutad intervju korrigera eventuella svar har några valt att göra så. Det 
har uppmärksammats att korrigeringarna ofta varit för att inte framhäva företagets brister. 
Vidare kan kritik riktas mot att inte fler oberoende parter intervjuats i uppsatsen, vilket 
hade genererat fler synvinklar på värdering till verkligt värde av växande skog. 
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Dokumentundersökningen har utförts på de fyra skogsföretagens årsredovisningar. En 
dokumentundersökning har genomförts då det är en relativt snabb insamlingsform, dock 
förknippas metoden med många nackdelar. En nackdel är att dokumenten ofta innehåller 
mycket mer information än den information som forskaren eftersöker. (Artsberg, 2005) Ef-
tersom dokumentundersökningen i den här uppsatsen genomförts på företagens årsredo-
visningar har så varit fallet. Årsredovisningarna innehåller upp emot 100 sidor medan in-
formation som varit relevant för uppsatsen endast diskuteras på ett fåtal sidor. Vidare 
måste texten i dokumenten tolkas av läsaren. Informationen presenteras även i många olika 
delar av årsredovisningen vilket gör det svårt att urskilja vilken information som är relevant 
för uppsatsens syfte. Problemet med att informationen är utspridd är även att det innebär 
en risk att väsentlig information har förbisetts vid dokumentundersökningen.  
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Bilaga 1 Förfrågan om deltagande i uppsatsen 
Hej! 

Vi är två studenter som går sista året på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi 
ska denna termin skriva en D-uppsats och skulle gärna vilja skriva om hur värdering till 
verkligt värde går till i den svenska skogsindustrin. Vi undrar därför om vi vid något tillfälle 
under våren skulle kunna få genomföra en telefonintervju med någon ansvarig för dessa 
redovisningsfrågor hos Er. Vi är intresserade av hur ni värderar era skogstillgångar till verk-
ligt värde, vilka metoder som används och antaganden som görs. 

Vi vore mycket tacksamma för svar! 

Med vänliga hälsningar, 

Emil Carlsson 

Hanna Hoffman 
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Bilaga 2 Frågeformulär intervjuer med skogsföretag 
Inledande frågor: 

1. Inledande frågor om företaget och personen. 
-Position? 
-Hur länge har Du jobbat med detta? 
-Tidigare erfarenheter, vad gjorde Du innan detta? 
 

2. Var det några diskussioner år 2005 vid införandet av IAS 41 om vilken metod som 
skulle användas för värderingen? 
 

3. Hur skiljer Ni på växande skog och mark vid beräkningen?  
 
Framtagandet av kassaflödena: 
 

4. Hur går ni tillväga vid framtagandet av kassaflödena? 
 
-‐ Hur många år beräknas kassaflödena på? 
-‐ Använder sig ert företag av en skogsbruksplan för att samla information om 

skogen, är denna plan i så fall till hjälp vid värderingen till verkligt värde? Hur 
långt sträcker sig en sådan plan? 

-‐ Görs det skogstaxeringar och hur ofta? Hur går den taxeringen till, vad kollar 
Ni på?  

-‐ Har Ni en avverkningsplan och hur långt sträcker sig den? Gör Ni den själva 
eller tar Ni hjälp från någon utomstående?  

-‐ Tar ni med Återplanteringskostnader i beräkningen? I så fall varför tar ni 
med återplanteringskostnader? 

-‐ Hur beräknar ni framtida priser och kostnader? Vilka kostnader tar ni med? 
-‐ Hur tar Ni t.ex. in kommande gallring, gödsling i beräkningen?  
-‐ Kollar Ni på Avverkningsförmåga kontra efterfrågan?  
-‐ Kassaflöden från gallring av kommande skog, tas detta med? 
-‐ Är kassaflödena beräknade före eller efter skatt? 
-‐ Finns det problem som är förknippade med framtagandet av kassaflödena? 

 
Framtagandet av diskonteringsräntan: 

 
5. Hur går ni till väga vid framtagandet av diskonteringsräntan? 

 
-‐ Vilka faktorer inkluderas i diskonteringsräntan?  
-‐ Kollar Ni på andra skogsföretag när framtagandet av diskonteringsräntan disku-

teras? 
-‐ Ser Ni några problem med fastställandet av diskonteringsräntan då den ska avse 

hela levnadslängden?  
-‐ Är diskonteringsräntan beräknad före eller efter skatt?  
-‐ Tar ni fram diskonteringsräntan själva eller tar ni hjälp av någon utomstående 

för framtagandet av diskonteringsräntan? 
 

Uppskjuten skatteskuld: 
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6. Hur har Ni beräknat den uppskjutna skatteskulden? 

 
Externa parter och riskhantering: 
 

7. När ni år 2005 arbetade med framtagandet av modellen för värdering av verkligt 
värde av skogen, tog Ni då hjälp av någon utomstående? 

 
8. Tar Ni hjälp av marknadsprognoser och andra utomstående vid fastställandet av 

antagandena i nuvärdesberäkningen? Vilka då? 
 

9. Hur mycket sköts av programvara och hur mycket görs manuellt? 
Vilket datorprogram använder ni vid beräkningen?  

 
10. Vilka typer av risker kalylerar ni med i nuvärdesberäkningen? 

 
Tillämpningen av nuvärdesberäkningen sedan år 2005: 
 

11. Hur tycker Ni att värdering enligt IAS 41 har fungerat från starten år 2005 tills 
idag? Har metoderna, eller sättet att ta fram värdet förändrats? 
 

12. Hur har värdering till verkligt värde fungerat i högkonjunktur respektive lågkon-
junktur?  

 
13. Görs det omfattande justeringar i nuvärdesberäkningen mellan redovisningspe-

rioderna? 
 

14. Är det tidskrävande att göra beräkning av verkligt värde?  
 
Subjektivitet och trovärdighet: 
 

15. Anser Ni att standarden IAS 41 är lätt att applicera på ert företag, eller är det myck-
et tolkningar som måste göras för att kunna använda IAS 41 i verkligheten? 
 

16. Hur stort utrymme finns det för subjektivitet vid: 
-‐ Kassaflödesberäkningen 
-‐ Bedömning av avverkningscykel 
-‐ Beräkning av diskonteringsräntan 
 
Har Ni några åtgärder för att minska subjektiviteten i era bedömningar av det verk-
liga värdet? 
 

17. IAS 41 har kritiserats för att den inte lämpar sig för värdering av skogstillgångar. 
Vilka synpunkter har Ni på standarden relaterat till skogsvärderingen?  
 

18. Hur tillförlitligt anser Ni att det verkliga värdet är? 
Tycker Ni att värdet på era skogstillgångar reflekterar den aktuella marknaden? 

 
Upplysningar i årsredovisningen: 
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19. Anser Ni att era intressenter får relevant information när Ni använder verkligt 

värde? 
 

20. Hur resonerar Ni vid presentationen av värderingen till verkligt värde i årsredovis-
ningen? Det är ganska kort och koncis information, finns det en tanke med det?  

 
21. Er känslighetsanalys är beräknad på x %, är värdena linjära så de kan ersättas mot 

andra procentsatser? 
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Bilaga 3 Intervjuformulär Björn Carlsson 
 

Inledande frågor: 

1. Berätta om din bakgrund och hur det kommer sig att det är du som tar fram den 
här diskonteringsräntan. 
 

2. Vilka företag är det som du jobbar med? 
 

3. Skriver du samma PM till alla företag? 

 

Framtagandet av diskonteringsräntan: 

4. Vilka olika komponenter består räntan av? 
 

5. Vilka komponenter är det som skiljer den här räntan mot en vanlig WACC-
beräkning? 
 

6. Är det rimligt att sätta samma ränta på samtliga företag? 
 

7. Ser ni några problem med fastställandet av räntan då skog har en så lång rotations-
period samt är förnyelsebar? 
 

8. Är räntan beräknad före eller efter skatt?  
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Bilaga 4 Företagspresentationer 
 
Sveaskog AB 
Genom ett riksdagsbeslut år 1859 beslöts att svenska statens skogstillgångar skulle skötas 
utan Domänverket. 1992 överfördes dessa tillgångar till Domän AB och genom ett förvärv 
av ASSI AB 1993 bildades AssiDomän AB.  År 2001 fick företaget sin nuvarande konstel-
lation då staten genom det helägda företaget Sveaskog förvärvade samtliga aktier i As-
siDomän AB. (Web, Historia, 2011-04-05) Sveaskog förfogar över cirka 4 300 0000 hektar 
mark som är spritt över hela Sverige. 3 300 000 hektar består utav produktiv skogsmark 
och detta gör Sveaskog till den största skogsägaren i landet. (Web, Skogsinnehav, 2011-04-
05) Sveaskogs verksamhet gå ut på att sköta om, virkesskörda samt sälja skogens råvaror. 
Utöver detta bedriver företaget även andra aktiviteter som härleds till skogen, däribland 
turism och jaktupplåtelser. (Web, Strategi, 2011-04-05)      

Bergvik Skog AB 
Bergvik Skog AB grundades år 2004 och köpte samma år den svenska skogsmark som fö-
retagen Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde (Web, Bergvik Skog, 2011-04-06). Bergvik 
Skog ägs av Stora Enso och Korsnäs samt av ett antal institutionella ägare. Bergvik Skog är 
idag en koncern med 72 anställda och en nettoomsättning på 2 284 miljoner SEK (Web, 
Korta fakta, 2011-04-06). Koncernen består av 6 företag, vilka är Bergvik Skog Väst AB, 
Bergvik Skog Ost AB, Bergvik Skog Plantor AB, Bergvik Skog SIA, SIA Ruda och Bergvik 
Energi AB (Web, Legal Struktur, 2011-04-06). Den totala skogsmarken som koncernen in-
nehar uppgår till 2 300 000 hektar varav 1 900 000 hektar är produktiv skogsmark (Web, 
Korta fakta, 2011-04-06). 

Holmen AB 
År 1609 grundades Holmens Bruk av Hertig Johan av Östergötland, detta betyder att Hol-
men är ett av Sveriges äldsta företag (Web, Historia, 2011-04-04). Holmen är idag en kon-
cern med 4 241 anställda och en nettoomsättning på 17 581 Mkr. Koncernen består av fyra 
företag som är aktiva inom produkt- och råvarubranschen, dessa företag är Holmen Paper, 
Iggesund Paperboard, Holmen Timber, och Holmen Skog. (Web, Holmen – en skogsindu-
strikoncern, 2011-04-04) Holmen Skog har ansvaret för koncernens skogstillgångar, dess 
totala skogsområde uppgår till 1 300 000 hektar varav 1 032 000 hektar utgör produktiv 
skogsmark (Holmen, Årsredovisning 2010) 

Bergs Timber AB 
Bergs Timber grundades år 1919 men då under namnet CF Berg & Co, namnet Bergs 
Timber har företaget haft sedan år 2006.  Bergs Timber är i dag en koncern med 230 an-
ställda och en nettoomsättning på 916 miljoner SEK. Koncernen består av tre sågverksrö-
relser vilka är företagen Bergs Timber Mörlunda AB, Bergs Timber Orrefors AB och Bergs 
Timber Bitus AB, i koncernen ingår också företaget Bergs Skog AB. Bergs Skog AB har 
ansvaret för koncernens skogstillgångar, koncernens skogsmark uppgår till 2050 hektar 
produktiv skogsmark. (Bergs Timber Årsredovisning, 2009)  
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Bilaga 5 Utdrag ur WACC PM från år 2009 
(Web, PM, 2011-05-12, hämtad från: 
http://www.bergvikskog.com/upload/774/Kalkylräntor%20IAS%2041%20dec%202009.
pdf) 
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BEDÖMNING AV LÄMPLIG KALKYLRÄNTA FÖR IAS 41 KALKYLER 

1. Sammanfattning 

Vid beräkning av värdet på de biologiska tillgångarna - växande skog - skall framtida 
cash flow diskonteras med kapitalkostnaden för skogsägande bolag. Denna kan emeller-
tid inte entydigt fastställas. 

I denna analys diskuteras olika angreppssätt för att fastställa kapitalkostnaden. Analys 
av marknadsdata för att fastställa blandad kapitalkostnad, WACC, är en vanligt använd 
metod men den innehåller stora svagheter p.g.a. osäkerhet i indata. Normativt baserad 
analys leder till liknade resultat men har liknande osäkerheter. Analys av faktisk köpe-
skilling vid gjorda skogsaffärer ger ytterligare ledning. Det kräver dock goda data om 
affärerna samt omfattande korrigering för specifika omständigheter, skatter mm. 

De tre angreppssätten ger ungefär samma resultat för bedömning av den blandade kapi-
talkostnaden för nordiska aktiebolag som bedriver långsiktigt uthålligt skogsbruk. De 
indikerar att nominell blandad kapitalkostnad är 5,75 % - 6,5 %, givet att inflationsanta-
gandet är cirka 2 %. 

Under perioden 2005 - 2007 talade det momentana marknadsläget för att använda 
WACC i den lägre delen av spannet medan nuvarande marknadsläge motiverar att an-
vända WACC i den högre delen av spannet. Värderingen sträcker sig dock över mycket 
lång tid – 100 år, och den momentana marknadsräntan får därigenom begränsat genom-
slag. 

När kalkylen skall användas för att fastställa värdet på de biologiska tillgångarna enligt 
IAS 41 synes det av försiktighetsskäl lämpligt att använda en WACC på 6,25 %. Even-
tuella vinster baserade på lägre WACC bör redovisas först då det finns entydiga data 
som stöder en sådan analys. 
 
2. Föremål för värderingen 

Värderingen görs på det nordiska skogsbolagets biologiska tillgångar dvs. på växande 
skog. Mark och markanläggningar är inte inkluderade. För dessa finns ändra regelverk. 

Vidare inkluderas inte jakt och fiske annat än i fullt reglerad verksamhet såsom avel el-
ler mindre hägn. 

3. Regelverk 

3.1 Avsikt med IAS redovisningen 

Syftet med denna bilaga är att diskutera vilka kalkylräntor som bör vara tillämpliga för 
beräkning av verkligt värde på biologiska tillgångar enligt IAS 41. 

Syftet med redovisningssystemet och IAS 41är att med utgångspunkt från kända mark-
nadsfakta göra en s.k. ”mark to market” analys för att fastställa verklig vinst och verk-
ligt värde för en tillgång. Det finns emellertid ingen effektiv marknad för stora, bolags-
ägda innehav av nordisk växande skog – biologiska tillgångar - som möjliggör en fullt 
objektiv eller en exakt värdering såsom är det ultimata syftet för en ”mark to market” 
redovisning. För värdet på nordisk skog finns på lång sikt så stor osäkerhet att mark to 
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market analysen delvis blir en ”mark to guesstimate”. 

Denna värdering fokuserar på skogliga underlag och samband, på att redovisa antagan-
den och förutsättningarna för dessa samt att på basis av dessa bedömningar redovisa de 
värden som följer av detta. Den är avsedd att användas deskriptivt i redovisningssam-
manhang, inte normativt vid transaktioner. Värderingen avses, i brist på objektiva mät-
kriteria, vara konservativ. De högre värden som kan föreligga bör reflekteras i redovis-
ningshandlingar först när de högre värdena stöds av faktiskt påvisbara marknadsdata el-
ler andra objektiva kriterier. 

3.2 Avgränsningar 

Analysen görs baserat på vissa givna förutsättningar. Kalkylräntan beräknas generellt 
för biologiska tillgångar som ägs av nordiska, större aktiebolag vilka som sin huvudsak-
liga verksamhet bedriver uthålligt skogsbruk. Andra aktörer kan vara privatpersoner, ut-
ländska investerare eller t.ex. ”baggbölare”. De har andra förutsättningar för sina kalky-
ler. 

Ett stort antal faktorer påverkar olika aktörers faktiska och kalkylmässiga kapitalkost-
nad i relation till skogs- och virkestransaktioner. Detta inkluderar skatteförhållanden, 
ägarförhållanden och annat. Detta diskuteras i promemorian. Bedömningen är dock för 
WACC generellt för nordiska skogsägande aktiebolag. 

Regelverket är inte explicit beträffande om kalkylräntan skall beräknas baserat på bola-
gets faktiska kapitalkostnad eller på marknadsbestämd generell kapitalkostnad för aktu-
ell riskklass. Eftersom syftet är att använda marknadsdata generellt utgår vi från att man 
skall fastställa den generella kapitalkostnaden för nordiska aktiebolag som driver uthål-
ligt skogsbruk. Detta kan avvika från faktisk kostnad för ett enskilt bolag på grund av 
externa och interna förhållanden som påverkar det bolaget. 

 

Analysmässigt inkluderas skillnaden mellan generella kapitalkostnader och specifika 
kapitalkostnader i bolagets s.k. ”value added”. Där mäts bolagets faktiska resultat i re-
lation till beräknad kapitalkostnad. När ett bolag fastställer sin interna kalkylränta tar 
det hänsyn till externt givna generella marknadsdata och egna specifika förutsättningar 
men även till företagsledningens egna interna mål. I denna analys beaktas endast den 
generella kostnaden. 

Vi har baserat kostnadskalkylen på förutsättningen att ägaren är ett normalt nordiskt ak-
tiebolag. Det är det faktiska förhållandet för Bergvik Skog och den normala formen för 
ägande i Norden och därmed den form som dominerar marknadsprisbildningen. Man 
kan emellertid ifrågasätta om det är den form som långsiktigt kommer att dominera 
marknadsprisbildningen. Andra, mer skatteeffektiva former har under senare år domine-
rat vid de flesta större skogsöverlåtelser i många länder. Syftet med denna promemoria 
är emellertid att fastställa kalkylräntan givet dagens förutsättningar. Man bör i redovis-
ningen ta hänsyn eventuella framtida förändringar först när man någorlunda objektivt 
kan fastställa att förändringarna påverkar tillgångarnas verkliga värde. 

3.3 Regelverk och anvisningar 

IAS 41 anger hur biologiska tillgångar skall redovisas. Den kräver värdering till verkligt 
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värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Vissa undantag finns men är 
inte applicerbara. 

”Verkligt värde är det värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 
regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 
av att transaktionen genomförs.” (§9) 

”Ibland saknas marknadspriser eller andra värden för en biologisk tillgång i dess nuva-
rande skick. I sådana fall använder ett företag nuvärdet av förväntade nettobetalningar 
från tillgången, diskonterade med en aktuell marknadsbestämd räntesats före skatt för 
att fastställa det verkliga värdet.” (§20) 

Detta utvecklas i § 22: ”När oberoende, kunniga och intresserade köpare och säljare 
enas om ett transaktionspris, beaktar de att möjliga kassaflöden är osäkra. Verkligt 
värde återspeglar denna osäkerhet. Således införlivar ett företag risken för att framtida 
kassaflöden kan variera i antingen de framtida kassaflödena, i diskonteringsräntan eller 
i en kombination av dem. När diskonteringsräntan fastställs använder ett företag anta-
ganden som är förenliga med demsom används för uppskattade kassaflöden, för att 
undvika att vissa antaganden medräknas två gånger eller utelämnas.” 

En allmänt accepterad tolkning av den senare texten synes vara att bolaget skall an-
vända ett bolags samlade viktade kapitalkostnad snarare än marginell lånekostnad, samt 
att bolaget måste vara konsistent i antaganden om real prisutveckling, inflation, nomi-
nell ränta och realränta. 

Ett problem är att tillgängliga marknadsbestämda räntesatser inte existerar för annat än 
en mycket liten del av aktuell diskonteringsperiod. Alla köpare och säljare måste därför 
göra långtgående antaganden om reala räntor över betydligt längre perioder än för vilket 
det finns några jämförande noteringar. I följande avsnitt diskuteras val av relevant kal-
kylränta. 

3.4 Principiella portföljteoretiska överväganden 

En investering i skogsmark erbjuder professionella investerare tillgång till en separat 
tillgångsklass. Den relativa attraktionen i detta är en funktion framför allt av förväntad 
avkastning, risk, riskdiversifiering relativt andra tillgångsklasser samt likviditet. Vidare 
spelar de regelverk som styr institutionernas investeringar roll. 

Tre principiella tillvägagångssätt för skoglig investering kan vara aktuella för en inve-
sterare. 

• Förvärv av skogsmark direkt eller genom helägt dotterbolag  
• Investering i noterat skogsägande bolag eller liknande  
• Investering i onoterat skogsägande bolag eller liknande 

 

3.4.1 Förvärv av skogsmak direkt eller genom helägt dotterbolag 

En direkt investering i helägda fastigheter möjliggör för investeraren att skapa en egen 
portfölj av fastigheter som motsvarar de egna önskemålen. Vidare ger direktägande av 
skog låg samvariation med andra tillgångsklasser såsom aktier. Det finns studier som 
indikerar negativ samvariation mellan värdeutvecklingen på aktier och skogsfastigheter. 
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Den svenska skogsfastighetsmarknaden synes dock till del långsiktigt styras av samma 
makroekonomiska förutsättningar som aktiebörsen generellt, dock med mindre amplitud 
och utan direkta tidsmässiga kopplingar. Prisraset på aktier och räntebärande tillgångar 
under 2008 och återhämtningen under 2009 reflekteras endast i mindre utsträckning i 
prisutvecklingen på skogsmark. 

Att bygga upp en egen portfölj kräver emellertid mycket tid och kompetens. Det är 
mycket svårt att åstadkomma en diversifiering av portföljen så att man undviker bero-
ende av specifika risker i enskilt objekt samt får bra skalekonomi. Skattekostnaden på-
verkar avkastningen på direktägande kontra förvärv av bolag. Förvärvsregler begränsar 
juridiska personers möjlighet att köpa skogsmark 

3.4.2 Investering i noterade skogsägande bolag och liknande in-
strument 

Investeringar i skogsägande noterade aktier och liknande instrument erbjuder en enkel, 
likvid och flexibel kanalisering för investeringen i skog. Det finns emellertid även 
nackdelar. Den första är givetvis bristen på noterade renodlade skogsägande bolag. Vi-
dare har skogsaktier/ fastighetsaktier relativt hög samvariation med andra aktier och ut-
gör därmed sämre portföljdiversifiering än vad ett direktägande gör. 

Det finns i några länder börsnoterade s.k. Real Estate Investment Trusts - REITs. De ut-
gör ett noterat placeringsalternativ. Normalt är de emellertid reglerade av lokal skatte-
lagstiftning som gör att utländska investorer har stora relativa nackdelar. Exempelvis är 
skattereglerna för REITs i USA kraftigt diskriminerande mot icke USA domicilerade 
institutioner och privatpersoner. 

I Sverige är det praktiska alternativet att förvärva aktier i skogsägande industribolag. 
Man får då emellertid hela den industriella risken och instrumentet utgör därför ingen 
materiell diversifiering från aktiemarknaden generellt. 

3.4.3 Investering I onoterade skogsägande bolag och liknande instrument 

Investeringar i onoterade bolag eller fond utgör en mellanform mellan de tidigare for-
merna. De möjliggör för placerare att, även med måttliga kapitalinsatser, få en god di-
versifiering och kostnadseffektivt management med hög kompetens. Eftersom värde-
ringen primärt utgår från underliggande substansvärde är samvariationen med aktie-
marknaden relativt låg. Det är lätt att skräddarsy strukturer anpassade till olika investe-
rarkategorier inklusive att ge en god skatteeffektivitet. Bland nackdelarna finns att den 
enskilde investorn inte ensam kan styra investeringarna på samma sätt som vid direktä-
gande och likviditeten kan vara begränsad relativ övriga former. 

Just den långsiktiga värde stabiliteten och brist på samvariation med aktiemarknaden 
var ett primärt motiv för de institutioner som investerat i onoterade skogsbolag i Norden 
under senare år. 

3.5 Skogsindustriella bolag 

Skogsbolagens primära syfte med att investera i skog är att trygga virkesförsörjningen. 
Det innebär att investeringar i noterade bolag normalt inte fullt ut kan fylla de målen. 
Vid direktägande av skogsmark och genom ägande av onoterade bolag kombinerat med 
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leveransavtal kan dessa mål väl uppnås. De bolagens avkastningskrav påverkas därför 
jämfört med rena investerare. 

3.6 Fåmansbolag 

Vissa fåmansbolag har under senare tid förvärvat aktiebolag med skog. Det viktigaste 
skälet för att använda denna form är att den korporativa förvärvslagstiftningen för skog 
som infördes under 1900 talens förra del för att skydda vissa yrkesgrupper sätter stora 
begränsningar för ett bolags möjligheter att förvärva skogsmark. Att förvärva aktier i ett 
bolag som redan äger skog är därför i praktiken ofta den enda möjligheten för många 
investerare att förvärva skog. 

Skälet för fåmansbolaget att förvärva skog kan vara för den monetära avkastningen, 
som placering av likviditet eller som vinstregulator, men ofta spelar även s.k. icke mo-
netära värden för ägaren såsom rekreation och jakt stor roll för placeringsbeslutet. Den 
ultimata ägarens förmögenhet och kapital är ofta inlåst i fåmansbolaget och det är därför 
fåmansbolaget som blir förvärvare även om ett direktägande av fysikern vore att föredra 
om inte begränsningen inte fanns om var förvärvskapitalet faktiskt ligger. 

Under de senaste åren synes värdet på denna typ av tillgångar ha stigit. Bergvik Skog 
har till höga priser = låg WACC avyttrat sådana bolag under 2009. Man bör dock notera 
att antalet transaktioner är mycket begränsat och att utbudet är ringa. 

4. Metoder att fastställa marknadens avkastningskrav  

4.1 Modellval 

Det finns ett antal metoder att fastställa marknadens avkastningskrav för skogsmark. De 
viktigaste typerna är: 

• Modeller som bedömer marknadens krav på avkastning på olika instrument, lån 
och aktier i bolag som äger skogsmark. Den vanligast förekommande deskrip-
tiva modellen är CAP-M modellen. Det finns även normativa modeller som sö-
ker bygga beräknat avkastningskrav på olika aktörers direkta eller indirekta upp-
gifter. 
 

• Modeller som söker jämföra priset vid transaktioner i andra bolag och efter rele-
vanta 

 

4.2 Modellstruktur 

Grundmodellen baseras, som tidigare diskuterats, på att skogen ägs av ett svenskt aktie-
bolag med normal finansiell struktur. Separat analyseras även kapitalkostnaderna för 
andra ägarformer som är relevanta i sammanhanget. 

Utgångspunkten i samtliga fall är att mäta summan av: 

• Kostnad för lånat kapital multiplicerat med andelen främmande kapital  

• Kostnad för eget kapital multiplicerat med andelen eget kapital. 
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Kostnaden för lånat kapital är summan av kostnaden för riskfritt kapital plus pålägg för 
kreditrisken, d.v.s. bolagets upplåningskostnad. 

Kostnaden för eget kapital är summan av kostnaden för riskfritt kapital plus marknads-
mässigt riskpåslag för den generella risken i investeringar av aktuell typ. Det finns olika 
sätt att beräkna denna risk. De huvudsakliga metoderna är deskriptiva och normativa 
modeller. I de deskriptiva modellerna utgår man från ett antagande om att marknadens 
prissättning av risk är effektiv och att man genom att på ett systematiskt sätt bearbeta 
faktiska marknadsdata kan fastställa marknadens faktiska pris för aktuell risk. 

I de normativa modellerna söker man, baserat på olika riskstudier och jämförelser, 
komma fram till vad som borde vara skäligt risktillägg för att man skall kunna finna vil-
liga köpare och säljare. 

En viktig förutsättning för värderingen är om det rör sig om ett objekt som har god lik-
viditet och god genomlysning. Om de förutsättningarna inte är fullt uppfyllda tillkom-
mer en premie för att kompensera för detta. I verkligheten kan man dock säga att förut-
sättningarna nästan aldrig är uppfyllda. 

4.3 Kostnad för lånat kapital  

4.3.1 Andel lånat kapital. 

Vi utgår från att 40 - 60 % av kapitalet upplånas. Antagandet baseras dels på faktiska 
förhållanden i rena skogsbolag såsom Bergvik Skog och Tornator, dels på omfattande 
simuleringar av olika scenarion för att finna lämplig maximal belåning. Inom detta in-
tervall kan man få finansiering på gynnsamma villkor samtidigt som bolaget klarar sina 
finansiella åtaganden i alla rimliga pris och räntescenarion. 

Man kan notera att skuldsättningsgraden inte är en kritisk faktor. Givet övriga antagan-
den som görs är kapitalkostnadens känslighet för skuldsättningsgrad mycket låg. 

4.3.2 Riskfri ränta 

Det som benämns riskfri ränta innehåller normalt landrisken för landet där det huvud-
sakliga värderingsobjektet är beläget. Givetvis kräver marknaden högre förväntad av-
kastning för en investering i ett osäkert utvecklingsland än för en investering i ett väl 
fungerande OECD land. Kostnaden för landrisken approximeras genom att utgå från 
räntekostnaden för statslån för respektive land. Vidare innehåller den de olika risker 
som är förknippade med statslån. Totalt kallas denna referensränta lite slarvigt för risk-
fri ränta. 

I Sverige används normalt 10 åriga statsobligationer som referensränta. Även 5 års rän-
tan används av vissa aktörer. Under den 20 års period som räntan varit oreglerad i Sve-
rige har den varierat mellan 3,0 och 13,2%. I bilaga 1 visas den nominella räntan för 10 
års statsobligationer. 

Den centrala räntefrågan för en värdering är relationen till de inflationsantaganden som 
görs för kassaflödesprognosen d.v.s. realräntan. På enstaka års sikt har den svenska real-
räntan varierat kraftigt men mätt över lite längre perioder finns tydliga trender. Inflat-
ionen sjönk kraftigt från 1992 medan de nominella räntesatserna låg kvar på hög nivå 
under ytterligare några år. De resulterande realräntorna blev därför extremt höga under 
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mitten av 1990 talet. Detta sammanföll med den djupa ekonomiska krisen i Sverige. Sett 
som ett löpande femårs medeltal har realräntan sjunkit från närmare 7 % till 2,5 %. (Bi-
laga 2) 

Under 2005 - 2007 låg obligationsräntan inom intervallet 3,4 - 4,2 %. Jämfört med fak-
tisk inflation var realräntan 0,7 - 1,9 % om man jämför med faktisk inflation året efter 
ränteåret alltså mot inflationsförväntningar. Om man beräknade realräntan mot Riks-
bankens officiella mål för inflationen på 2 - 3 % var realräntan mycket låg; 0,4 - 2,2 %. 
En marknadsindikation var realränteobligationerna som på längre lån indikerade en real-
ränta på c:a 1,5 %. Under slutet av 2007 steg räntan bl.a. på grund av ökad inflations-
takt. Mätt momentant var realräntan under en tid nära noll. Sedan hösten 2008 har 
marknaden helt präglats av exceptionella förhållanden. Riksbankens m fl. inflationspro-
gnoser visade sig fel. Inflationsförväntningarna föll drastiskt. Finanskrisen styrde alla 
räntor. Jakten på ”säkra” placeringar innebar en massiv efterfrågan på statspapper vilket 
orsakade att avkastningen på dessa föll markant. I motsvarande mån steg riskpåslaget på 
företagskrediter. 

Statsobligationsräntan har under 2009 varit cirka 3,3 %, vilket är historiskt lågt. Samti-
digt har penningvärdet fallit. Realräntan på långa lån har stigit över 4 %. Man bör dock 
vara försiktig med antaganden om att marknaden är fullt rationell. Exceptionella förhål-
landen har gällt under det senaste året. 

Räntorna på korta lån är exceptionellt låga. Det är dock knappast lämpligt att använda 
det låga ränteläget som bas för en diskontering av intäkterna för de kommande 100 åren. 
Däremot har de låga räntorna sannolikt haft betydelse för priserna på skogsmark under 
det senaste året. 

En kritisk fråga är om nuvarande räntor på statsobligationer är en korrekt mätare på 
riskfri ränta. Allmänt finns tekniska faktorer som skulle kunna tala för att statsobligat-
ionsräntorna de senaste åren inte speglat en marknad i jämvikt. Utbudet av långa stats-
papper är begränsat. Finanskrisen och reglerna för pensions och försäkringsbolag skapar 
en efterfrågan på statsobligationer. Tekniskt har detta under lång tid skapat en bristsitu-
ation som trycker ned räntan på statspapper jämfört med om det fanns en djupare mark-
nad. 

Tillgängliga marknadsdata finns för statsobligationer på en tioårshorisont. De biolo-
giska tillgångarna skall emellertid mätas över en hundraårsperiod. Osäkerheten i vad 
som utgör lämplig räntebas för en sådan period är därför mycket stor. Är nuvarande 
marknadsräntor representativa för mycket långa ränteperioder eller har de senare åren 
varit helt a-typiska? 

Sammanfattningsvis är frågan om riskfri real ränta över en så lång kalkylhorisont inte 
på något sätt entydig. Man kan finna stöd för så breda intervall som 1,5 % och 4 %. Att 
anta att den historiskt sett unikt låga realräntan som noterades för ett år sedan skulle 
fortsätta under ett sekel synes lika tveksamt som att dagens höga realränta skulle kunna 
fortsätta. Fyra procents realränta i en mogen ekonomi svårt att se som hållbar. Ett något 
mindre spann 2 -3 % torde mer realistiskt utgöra grund i kalkyleringar. Detta diskuteras 
vidare i de scenarier som presenteras senare. 

4.3.3 Premium för kreditrisk 
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Lån kan upptas antingen som obligationslån eller som banklån. Obligationsmarknaden 
har under de senare åren inte kunnat vara konkurrenskraftig jämfört med bankmark-
naden för skogsbolag. 

Jämfört med den riskfria räntan betalade ett skogsbolag under 2005 -2007 dels en kre-
ditmarginal över bankernas referensränta STIBOR på 0,55 – 0,7 % dels en marginal 
mellan statsräntan och STIBOR på cirka 0,2 %. Till det kom ramavgifter. Totalt gav det 
ett pris på kreditrisken på 0,85 -1,0 %. Detta reflekterade räntekostnaden i ett system av 
revolverande banklån med relativt långa löptider. En viktig faktor i detta är refinansie-
ringsrisken. Bolaget kan inte amortera alla skulder från egen cash flow utan är beroende 
av att kunna omsätta lånen vid förfall – refinansieringsrisk. 

Under delar av 2008 och 2009 har marknaden varit helt dysfunktionell. Långa lån har, 
om de överhuvud funnits att få, kostat 8 -12 %. 

Priset på företagsrisk för skogsbolag kan idag beräknas ligga på 2 – 3 % över stats-
skuldsräntan för rörliga lån. Trenden är fallande. För privatpersoner som belånar skog är 
räntan lägre. Inte heller här är marknaden rationell. 

4.3.4 Slutsatser om räntan: 

Den riskfria räntan - som påverkar alla delar av kalkylen - har sjunkit drastiskt under 
lång tid, men särskilt under de senaste åren. Riskpremien för företagslån var exception-
ellt låg under 2005 - 2007 men har nu stigit radikalt för att vara exceptionellt hög i jäm-
förelse med flera decennier. Marknaden har sökt efter riskfria placeringar vilket påver-
kat priset på både riskfria placeringar och priset på risk. I kalkylen har man att arbeta 
med dessa extremer. När marknaderna återgår till en mer normal period, torde detta leda 
till högre riskfria räntor och lägre marginaler. 

För att hantera detta från kalkylsynpunkt studeras flera scenarios. 

4.4 Premium för aktierisk. Deskriptiv metod, CAP modellen 

Ersättningen för aktierisk över den riskfria räntan kan beräknas på olika sätt. Den van-
ligaste modellen är den s.k. CAP - modellen som går ut på att multiplicera det påslag 
marknaden generellt kräver för en aktieportfölj med liknande bolags samvariation med 
börsens genomsnitt. Vidare tillkommer justering för vissa ytterligare risker. 

4.4.1 Beräkning av marknadens generella avkastningskrav på en aktie-
portfölj 

Det finns ett flertal studier på marknadens riskpremium för aktier. De flesta kommer till 
intervallet 3 -5,25.%. I vissa länder ligger premien högre. Öhrlings PWC gör årligen en 
studie bland svenska analytiker vilken premium de använder. För 2009 är genomsnittlig 
premium 5,4 % vilket är en procentenhet högre än perioden 2005 -2007. 

4.4.2 Kompensation för bristande likviditet och transparens 

Ett grundläggande antagande för modellen är att marknaden är effektiv. I verkligheten 
är det naturligtvis inte så. 

Aktien skall i teorin vara fullt likvid. Få aktier är dock det. Bolag med ett aktiekapital på 
2 – 5 miljarder beräknas normalt kräva ett påslag på 0,6 – 1,3 % på generella kostnaden 
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för marknads risk. Även det är en ökning jämfört med tidigare år. 

De rent skogsägande bolagen Sveaskog, Bergvik och Tornator är inte börsnoterade. För 
att kompensera för detta vill investorerna ha en ytterligare rabatt = påslag på kalkylrän-
tan. Den bristande likviditeten reflekteras i kalkylen genom ett generellt påslag på aktie-
risk. 

4.4.3 Beräkning av en enskild akties samvariation med börsen 

Definitionsmässigt är den genomsnittliga samvariationen mellan aktier på börsen 1. 
Detta är beta = 1,0 (Beräkningstekniskt är en akties beta = kovariansen (vinsten på akti-
einvesteringen delat med marknaden totalavkastning) delat med kovariansen för mark-
nadens totalavkastning). Beräkningen tillhandahålls av olika databasföretag som delvis 
använder något olika modeller. 

Om ett bolags aktier går upp respektive ner mer än börsindex när index går upp respek-
tive ner blir bolagets aktiebeta högre än 1. Ju högre amplitud desto högre blir beta. Om 
amplituden är lägre blir aktiebeta mindre än 1,0. Om bolagets aktie har negativ korrelat-
ion med börsen är aktiebeta negativt. 

Beta mäter aktiens volatilitet. Bolagets skuldsättningsgrad eller finansiella hävstång på-
verkar givetvis aktiens volatilitet. För att jämföra volatiliteten för tillgången räknas ak-
tiebeta om till beta exklusive finansiell hävstång, tillgångsbeta. 

4.4.4 Beräkning av beta för skogsbolag. 

CAP-M bygger på att det finns jämförbara noterade bolag, i detta fall rena skogsbolag. 
För att data skall vara användbara som jämförelse (jämförelsegrupp) bör ett antal krite-
rier vara uppfyllda 

• Jämförelsegruppen skall bestå av tillräckligt antal bolag för att specifikt bolags-
mässiga omständigheter skall jämnas ut i en genomsnittskalkyl. 

• Jämförelsebolaget skall vara renodlat inriktat på den bransch som skall jämföras  

• Bolagets aktier skall ha god likviditet och bolaget skall vara väl genomlyst. 

• De finansiella förutsättningarna skall vara jämförbara.  

• Justering skall göras för tekniska faktorer beroende på tillfälliga händelser 

I Bilaga 4 görs en genomgång av potentiella jämförbara noterade bolag. Som framgår 
av den genomgången, finns ingen fullgod och tillförlitlig jämförelse grupp av renodlade 
skogsbolag. 

För huvuddelen av de noterade bolag som äger skog gäller att deras primära verksamhet 
är industriell verksamhet såsom papper och massa och sågade trävaror. De verksamhet-
erna utmärks av högre vinst volatilitet än skogsbruk, och borde därför ha annorlunda - 
högre beta än rena skogsbolag. De nordiska skogsindustriella bolagen har tillgångsbeta 
på i genomsnitt 0,7, vilket speglar en trend mot högre risk. 

De bolag där skogsverksamheten är den primära verksamheten har speciella finansiella 
eller skattemässiga förutsättningar vilket minskar deras direkta jämförbarhet. Vidare 
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uppfylls inte likviditetskravet fullt ut. 

Historiskt sett är den nordiska marknaden för timmer och massaved mer stabil än den 
amerikanska, vilket talar för lägre beta än för nordamerikanska skogsägare. 

Man bör vara försiktig med att dra långtgående slutsatser om exakta tillgångsbeta för 
skogsmark baserade på jämförelse grupp analys. Det finns helt enkelt ingen god jämfö-
relsebas. Den industriella risken drar upp jämförelsetalen. Ett intervall på 0,4 - 0,6 torde 
dock vara rimligt. Historiskt har det varit en bias mot den lägre delen av intervallet 

4.5 Premium för aktierisk. Normativa metoder 

Ett vanligt angreppssätt från kapitalförvaltarsynpunkt är att fördela portföljen på till-
gångsklasser. Skog kan utgöra en egen klass vid sidan av fastigheter, aktier och räntebä-
rande tillgångar, alternativt ses som en del av fastighetsportföljen. 

Medan ränteportföljen generellt har låg risk och relativt låg avkastning, beroende på risk 
och duration, uppges avkastningskravet på aktier generellt ligga på cirka 8 %. Avkast-
ningskravet på fastigheter är en funktion av främst läge, och startar ofta kring 6 %. Fas-
tigheter upplevs även de ha fått ökad volatilitet. 

Avkastningen på skog är relativt stabil. Svängningarna är mindre än för aktier. Långsik-
tigt har rotnettot varit realt stabilt. Prognoser på framtida efterfrågan, utbud och priser 
pekar på fortsatt stabilitet. 

Som diskuteras separat är marknaden för skogsfastigheter tvådelad och tämligen påver-
kad av privatpersoners skatteregler. Det gör att data om fastighetstransaktioner inte 
omedelbart kan användas i en kapitalmarknadsanalys. Baserat på såväl svenska som 
amerikanska analyser kan man dock konstatera att priset på skogsmark och vinsten på 
skogsmark har låg samvariation med utvecklingen på aktiemarknaden. Flera analyser 
pekar t.o.m. på att det kan finnas en negativ korrelation mellan skog och aktier. 

De studier om risk och korrelationer som finns, kan inte okritiskt användas för att nor-
mativt ge en kalkylräntesats. Dock kan noteras att risk, volatilitet och diversifiering talar 
för att avkastningskravet bör vara materiellt lägre än för en aktieportfölj men högre än 
för en ränteportfölj. På normativa grunder är det svårt att snäva in analysen mer än till 
intervallet 5,5 % - 6,5 %. Omräknat till aktieersättning motsvarar det 8 – 9 % avkast-
ning. 

4.6 Övriga kalkylparametrar  

4.6.1 Bolagsskatt 

Normal bolagsskatt används. 

Ofta görs misstaget att sätta ett samband mellan WACC före skatt och efter skatt lika 
med (1- skattesatsen). Det fungerar emellertid inte. Samma diskonteringsfaktor används 
för att beräkna värde före skatt, skattekostnad respektive värde efter skatt. 

4.7 Scenarion 

En rimlig slutsats av analysen av de olika komponenterna är att man bör analysera ett 
antal scenarios för att försäkra sig att man får en allsidig bild. Varje räntescenario skall 
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vara konsistent med övriga antaganden. ”När diskonteringsräntan fastställs använder 
ett företag antaganden som är förenliga med dem som används för uppskattade kassa-
flöden”. Konsekvenserna av varje scenario redovisas nedan. 

4.7.1 Scenario A 

Detta representerar antagandet att nuvarande värden på centrala parametrar är represen-
tativt för framtiden. I scenario A redovisas aktuell (nov 2009) 10 årig statsobligations-
ränta och en bedömd aktuell räntemarginal för långa lån på 225 bp. Vidare multipliceras 
aktuell, generell premium för aktierisk med ett beta på 0,55 som är högre än historiskt 
men lägre än de få jämförelsetal som finns. Påslaget för bristande likviditet mm antas 
vara 1 %. Inflationen antas ligga på 2 % vilket är lägre än Riksbankens långsiktiga mål 
men högre än inflationen under de senaste tre åren. 

4.7.2 Scenario B 

Detta scenario har samma antaganden som scenario A med undantag för att beta talet är 
lägre; 0,45. 

4.7.3 Scenario C 

I detta scenario antas alla parametrar återgår till ett historiskt sett mer normalt läge. I 
scenario C antas den långsiktiga realräntan vara 2,5 % vid en inflation enligt Riksban-
kens mål på 2 %. Det innebär en nominell ränta på 4,55 %. Antaganden för räntemargi-
nalerna baseras på normaliserad bankmarginalnivå 120 bp. Riskpåslag för aktiemark-
naden antas återgå till en mer traditionell nivå – 4 % då de tekniskt betingade effekterna 
på statsräntan inte slår igenom. Även beta antas gå tillbaka till lägre nivåer – 0,45. 

4.7.4 WACC kalkyl 

   A B C 

   Aktuella  

räntor 

Aktuella 

räntor 

X,5 % realränta 

2 % inflation 

WACC kalkyl      

Skulder      

Riskfri ränta  Statsobligationer 3,25 % 3,25 % 4,55 % 

Räntemarginal   2,25 % 2,25 % 1,20 % 

Bruttoränta   5,5 % 5,50 % 5,75 % 

Skattesats   26,30 %   

Kostnad för skulder efter skatt     

      

Equity      

Riskfri ränta  Statsobligationer 3,25 % 3,25 % 4,55 % 

Riskpåslag aktier  5,00 % 5,00 % 4,00 % 
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Tillgångsbeta   0,55 0,45 0,45 

Aktiebeta   1,16 0,95 0,95 

Risk ersättning aktier  5,79 % 4,74 % 3,79 % 

Illikviditet påslag  1,00 % 1,00 % 0,75 % 

Kostnad för eget kapital  10,04 % 8,99 % 9,09 % 

   0   

Finansiell struktur             andel gearing WACC WACC WACC 

Skuld 60 % 1,50 2,43 % 2,43 % 2,54 % 

Eget kapital 40 %  4,02 % 3,59 % 3,64 % 

      

WACC   6,45 % 6,03 % 6,18 % 

 

Givet skäligen normala antaganden synes ett rimligt intervall för WACC baserat M ana-
lys vara 6,00 – 6,50 %. Under föregående år gav den aktuella kalkylen ett lägre värde. 

Dock noterades att det värdet sannolikt var temporärt lågt om man ser över hela diskon-
teringsperioden. Därför var slutsatsen att värdet över längre sikt borde ligga inom inter-
vallet 5,75 - 6,5 %. Om man applicerar samma resonemang skulle aktuella värden ligga 
högt inom samma intervall. Det är dock väl möjligt att motivera både högre och lägre 
tal vilket understryker osäkerheten i CAP modellen där indata är osäkert. 

5. Jämförbara affärer 

5.1 Segmentering 

Den som förvärvar skogsmark eller annan fysisk tillgång får i princip två saker; dels an-
del i tillgångens operativa kassaflöde dels en effekt på sin samlade skattekostnad. Båda 
delarna påverkar totalavkastningen och prisbilden. 

Den svenska skogsfastighetsmarknaden är uppdelad i två distinkt skilda delar: Privat-
marknaden och Företagsmarknaden. Det finns en förvärvslagstiftning som gör det svårt 
för juridiska personer att förvärva skogsfastigeter annat än fastigheter som redan finns 
inom bolagssektorn. Skilda skatteregler påverkar aktörernas beteende. 

Kalkylräntorna vid värderingar på privatmarknaden är ofta i storleksordningen 2,5 – 3 
%. Analyseras det närmare ser man att det är real kalkylränta utan hänsyn tagen till 
skatt. Detta är givetvis inte direkt jämförbart med nominell kalkylränta med full skatt. 

5.2 Skatteregler för skogsägande 

Skattereglerna och skatteeffekterna för skogsinnehav är mycket olika mellan olika ägar-
grupper som privatpersoner, börsnoterade bolag, fåmansbolag och pensionskassor och 
livbolag. Olika tillfälliga skattesituationer påverkar också värdet signifikant. 

• Skogsavdrag. 
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Ett företag som köper en skogsfastighet får göra skattemässiga skogsavdrag 
motsvarande maximalt 25 % av köpeskillingen. En privatperson kan göra avdrag 
motsvarande 50 % av köpeskillingen. Skillnaden är teoretiskt värd upp till 7,5 % 
på köpeskillingen vid 30 % marginalskatt. I praktiken möjliggör skogsavdraget 
för en privatperson att såväl till del finansiera sitt skogsförvärv som att optimera 
hela sin skattesituation. Marginal effekten av skogsavdraget är ofta betydligt 
högre än 30 %, teoretiskt ända upp till 68 %. 

De bolag som värderas här har inga materiella skatteavdrag kvar utan cash flow 
belastas med full skatt. Strikt teoretiskt bör effekterna av skogsavdrag läggas in i 
den beräknade cash flow som investeringen genererar, inte i kalkylräntan. I 
praktiken behandlas de emellertid av de flesta värderingsmän som en del av kal-
kylräntan. Det är ett skäl att kalkylräntor vid försäljningar uppges ligga lågt. 

• Enkelbeskattning för privata ägare. 
En privatperson som förvärvar en skogsfastighet och förvaltar den aktivt och lång-
siktigt kan i allt väsentligt räkna med en skattesats på 30 %. Ett börsnoterat bolag 
måste betala vinstskatt och om mottagaren är privatperson utgår ytterligare 30 % 
på utdelningen. Det kan motivera upp till 0,7 % på kapitalkostnaden. För ett få-
mansbolag finns också lättnader. 

• Ingen inkomstskatt för institutionella ägare. 
Livförsäkringsbolag och pensionskassor betalar inte inkomstskatt men i många 
fall en förmögenhetsskatt. Ur deras synpunkt blir bolagsskatten därför en extra 
kostnad. Det går emellertid ofta att undvika huvuddelen av bolagsskatten genom 
en skatteeffektiv kapitalstruktur. De flesta nybildade skogsbolag (Bergvik Skog, 
Plum Creek och övriga REITs, Timber West m.fl.) har alla en skatteeffektiv kapi-
talstruktur designad att mer eller mindre eliminera effekterna av aktiebolagsskat-
ten vad gäller institutionella placerare. Effektivt motsvarar det upp till 1,0 % på 
kapitalkostnaden 

• Olika skattemässiga reserveringar 
Dessa betyder mycket för priset vid vissa skogsköp. Säljare av skogsmark kan 
undvika att ta upp reavinsten till beskattning och istället avsätta köpeskillingen till 
en återanskaffningsfond. Inom viss tid måste en ny fastighet anskaffas annars 
måste fonden återföras till beskattning. Mot bakgrund av bland annat Naturvårds-
verkets köpa av mark för naturreservat finns det relativt omfattande fonder som 
pockar på köp. Detta är i många fall skäl till vem som kan betala mest. 

Privatpersoner har vidare olika andra immateriella och materiella skäl till att äga skogs-
fastigheter. Jakt, fiske, skönhet mm. Detta kallas ofta härlighetsvärden. Privatpersonen 
är helt enkelt inte teorins ”economic man.” 

Om man räknar in skatteeffekterna i kalkylräntan uppstår alltså stora skillnader mellan 
kalkylräntan för olika köparkategorier och för olika juridiska former för förvärv. 

De löpande skatterna om man förvärvar skogen som fastighet jämfört med om den ägs 
via bolag motsvarar för en privatperson 1,25 - 2 % procentenheter på WACC medan 
motsvarande effekt för en institution motsvarar cirka 1 procentenhet. 

Om en återanskaffningsfond baserat på ett tidigare långt innehav av skogsmark används 
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för att anskaffa en n fastighet kan den besparade skattekostnaden motsvara en minsk-
ning av WACC på 0,75 - 1 %. 

Detta betyder följande för olika ägare 

• En privatperson som förvärvar en skogsfastighet får skogsavdrag och får enkel-
beskattning. Det innebär att privatpersonen, om detta läggs i kalkylräntan, kan 
acceptera 1,25 - 2 % lägre avkastning vid direkt ägande av fastighet jämfört med 
att förvärva ett bolag med motsvarande skog. 
 

Priserna på skogsfastigheter som köps av privatpersoner synes ofta motsvara reala kal-
kylräntor på 2,5 - 3,0 %. Dagens prisnivåer på skogsfastigheter är alltså skäligt konsi-
stent med utgångspunkten att nominell WACC bör vara i storleken 5,5 – 6,5 % 

En pensionsstiftelse som förvärvar aktier i ett skogsbolag i en fullt skatteeffektiv kon-
struktion som t.ex. en REIT undviker inkomst beskattning. Skatteeffektiviteten innebär 
att om WACC är 5,25 % nominellt och 3,17 % realt blir utfallet detsamma som WACC 
för ett normalt skattepliktigt bolag på 6,25 %. 

Man kan dock inte bestämt säga att effekten är denna. Sannolikt finns de skattemässiga 
fördelarna för instutitionerna redan delvis inkorporerade i det intervall som tidigare dis-
kuterats 5,5 -.6,5 %. Utan denna fördel skulle sannolikt premien för bristande likviditet 
varit större. Man kan notera två fall, 

Institutionella innehav i t.ex. Bergvik Skog är till viss del skatteeffektiva, men inte fullt 
ut. 

Ett specialfall av skatteeffektiv lösning är givetvis statens ägande av Sveaskog. Ägaren 
är i det fallet kassamässigt indifferent mellan utdelning och skatt. (Lite raljant kan man 
likställa skatten med förtäckt utdelning.) Det finns dock givetvis andra skäl för att inte 
fullt jämställa de två kassaflödena. 

5.3 Privatmarknaden 

Den prisstatistik som gäller för privatpersoners köp av skogsfastigheter kan inte ligga 
till grund för några värderingar av skogsbolags existerande tillgångar. På goda grunder 
kan fastslås att det är rationellt att privatpersoner betalar ett väsentligt högre pris vid ett 
förvärv av en skogsfastighet än vad som är bolagets värde på tillgången i existerande 
bruk. Det finns emellertid ett fullt rationellt förhållande mellan använda kalkylräntor. 

I princip finns väsentliga arbitrage möjligheter mellan bolagsägande och privatägande. 
Detta utnyttjas f.n. av Sveaskog i sitt privatiseringsprogram. För det fall omfattningen 
av sådana arbitrageaffärer blir för stor skulle det leda till pressade fastighetspriser. 
Framför allt finns det inte kapacitet på privatpersonsmarknaden att absorbera de mycket 
stora bolagsarealer som finns i norra Sverige. En värdering baserad på försäljning är 
inte förenlig med reglerna för värdering av biologiska tillgångar. 

(Viss mark kan däremot vara föremål för värdering baserad på andra grunder men det 
berör i så fall inte frågan om värdering av de biologiska tillgångarna utan enbart mark-
tillgångarna vilket är utanför denna pm.) 

5.4 Prisstatistik Företagsmarknaden 
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Under det senaste året har ett antal affärer med flera köpare och säljare gjorts i aktierna i 
Bergvik Skog AB, vilket är ett renodlat skogsbolag. Totalt omsattes cirka 750 MSEK. 
En analys av implicit WACC har gjorts baserad på de antaganden om priser, kostnader 
och produktion som låg till grund för bolagets IAS 41 värdering. Analysen visar att pri-
set motsvarar en WACC på 5,9 - 6,0 % vilket även speglar tillgångarnas skatteeffktivi-
tet. 

Transaktionerna baseras på bolagets aktier och efterställda lån och kan justeras något för 
att ta hänsyn till den skatteeffektiva finansieringen. Samtidigt kan noteras att just skatte-
effekterna tenderar att påverka priset på skogsmark. 

Under 2008 har gjorts ett antal affärer med bolag som endast äger skog. Det har rört sig 
om transaktioner i klassen 50 -125 MSEK. Prisnivån på dessa bolag har indikerat att 
köparna har accepterat nivåer på WACC på 4 - 5 %. Man bör dock notera att det här rör 
sig om en tämligen begränsad marknad där ett fåtal köpare haft en speciell kalkylsituat-
ion. Att direkt översätta det i värde på mycket stora skogstillgångar är riskabelt. Norske 
Skogs försäljningar för några år sedan visade tydligt hur ett större utbud snabbt kan 
mätta marknaden och gradvis sänka priset. 

Det har gjorts fyra större affärer med skogsfastigheter ägda av bolag under den senaste 
tioårsperioden. Bildandet av Scaninge år 2000, Sveaskogs köp av AssiDomän år 2001, 
Sveaskogs köp av skog från Korsnäs 2003 samt Bergvik Skog 2004. De två första affä-
rerna innehöll även sågverk samt i AssiDomäns fall pappersbruk. 

Vår analys av de två första affärerna baserade på goda data om skogarna var att de gjor-
des på en WACC nivå på 6,25 – 6,5 %. Notera att detta innehåller bedömning om såg-
verk och pappersbruk vilka båda är svåra att analysera. Både realränta och inflation var 
vid de tillfällena något högre än idag. Dock skall noteras att Sverige just lämnat peri-
oden med hög realränta. 

Bergvik Skog emitterades till värden baserade på en WACC på 6,25 %. Som diskutera-
des tidigare har realräntan och inflationen sedan emissionen varit lägre än kalkylerna i 
samband med emissionen. Emissionen var den första i sitt slag och en icke försumbar 
premie lades till kalkylen av de fundamentala elementen i WACC för att kompensera 
dels frågetecken om likviditet, dels för att tillgångsklassen var ny för investorerna. Del-
vis kunde denna premie begränsas eftersom den balanserades av det skatteeffektiva upp-
lägget. Det är vår bedömning att den premien idag för en liknande affärskulle kunna 
vara lägre. 

Korsnäs försäljning av skog till Sveaskog har inte analyserats på riktig samma sätt. De 
kvalitativa analyser som gjorts ger dock stöd åt kalkylen 6,25 - 6,5 % givet övriga mo-
deller och antaganden enligt denna analys. 

6. Slutsatser 

Det finns inget entydigt svar på vilken WACC som motsvarar en faktisk kapitalkostnad. 

Svensk skog uppfattas som en stabil och säker investering med låg risk. Korrelation 
med aktier är låg. Det fortsätter att motivera en lägre WACC än för aktier generellt. Inte 
minst innehåller ju aktiemarknaden förutom bolagsrisk även finansiell risk. 

Sammantaget är slutsatsen att intervallet 5,75 - 6,5 % representerar ett marknadsmässigt 
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avkastningskrav på sysselsatt kapital i ett rent svenskt skogsbolag sett över mycket lång 
tid. Under perioden 2005 -2007 talade det momentana marknadsläget för att använda 
WACC i den lägre delen av spannet medan nuvarande marknadsläge motiverar att an-
vända WACC i den högre delen av spannet. Värderingen sträcker sig dock över mycket 
lång tid - 100 år, och den momentana marknadsräntan får därigenom begränsat genom-
slag. 

Transaktionerna i skogsmark, både på företagsmarknaden och på privatmarknaden sy-
nes ligga väl i linje med de teoretiska värdena när de rensats för avvikelser i systematik. 

När kalkylen skall användas för att fastställa värdet på de biologiska tillgångarna enligt 
IAS 41 synes det av försiktighetsskäl lämpligt att kvarstå vid en försiktig värdering med 
en WACC på 6,25 %. Eventuella vinster baserade på lägre WACC bör redovisas först 
då det finns entydiga data som stöder en sådan analys, 

Varje analys av detta slag är med nödvändighet baserad på input med stora osäkerheter. 
Alla marknadsdata för räntor och marginaler är för närvarande extremt volatila och ofta 
inte fullt transparanta. Även för övriga data gäller att de söker approximera respektive 
variabel men att approximationerna baseras på data för icke exakt lika objekt, samt att 
marknaderna inte är fullt transparenta och likvida. Analysen kan inte bli mer exakt än 
vad som gäller för indata. Vi varnar för att övertolka exaktheten i de presenterade siff-
rorna. 

 

Stockholm 2009-12-30  

Ackkärrs Bruk 
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Bilaga 6 Upplysningar 

 
 Sveaskog AB Bergvik Skog AB Holmen AB Bergs Timber AB 

1. 2 2 2 2 
2. 2 0 2 0 
3. 2 2 2 2 
4. 1 1 2 1 
5. 1 0 1 0 
6. 2 2 2 2 
7. 2 2 2 2 
8. 1 1 1 1 
9. 2 1 2 2 
10. 1 0 0 0 
11. 2 2 2 2 

0= Inga upplysningar lämnas, 1 = Upplysningar lämnas delvis, 2 = Upplysningar lämnas  
 
 

1. Företag ska lämna upplysningar som beskriver varje grupp av biologiska tillgångar 
som företaget äger. Det kan vara kvantitativa eller kvalitativa upplysningar. (IAS 41) 
 

2. Företag uppmuntras att kvantitativt beskriva varje grupp av biologiska tillgångar. 
Beskrivningen ska skilja på mogna och omogna biologiska tillgångar eller biologiska 
tillgångar som kan konsumeras och producerande tillgångar. (IAS 41) 
 

3. Vilka värderingsgrunder som använts. (IAS 1) 
 

4. Upplysningar om metoder för att ta fram det verkliga värdet och antaganden som 
gjorts. Om det inte finns marknadspriser att tillgå krävs det att företag upplyser om 
hur de tagit fram diskonteringsräntor. (IAS 1 och IAS 41) 
 

5. Ge information om eventuell osäkerhet att fastställa värdet. Företagen ska ge sin 
syn på framtida förmodade utsikter. (IAS 1) 
 

6. Upplysningar om vinster och förluster som uppkommer då en biologisk tillgång re-
dovisas till verkligt värde för första gången eller om det verkliga värdet på en biolo-
gisk tillgång ändrats. (IAS 41) 

 
7. En avstämning om förändringar i de biologiska tillgångarnas värde som skett under 

rapportperioden, detta kan avse, köp, företagsförvärv eller samgående, försäljning 
och skörd. Finns det några övriga förändringar i värdet på de biologiska tillgångarna 
ska även dessa upplysningar lämnas. (IAS 41) 
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8. Upplysningar om de belopp som är avsatt för utveckling och förvärv av biologiska 
tillgångar samt de strategier för finansiella risker i samband med jord- och skogs-
bruksverksamhet som företaget har. (IAS 41) 
 

9. Om produktionscykeln är längre än ett år uppmuntras företag att lämna upplys-
ningar om fysiska förändringar och prisförändringar på marknaden. (IAS 41) 
 

10. Upplysningar om eventuella klimat- sjukdom- och naturbetingade risker. Om dessa 
skulle ge upphov till väsentliga kostnader eller intäkter ska upplysningar lämnas om 
dessa. (IAS 41) 
 

11.  Görs det någon känslighetsanalys? 
 
 


