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Högskolan Kristianstad, Våren 2013  

Författare: Atdhe Qerimaj och Egzon Thaqi 

Handledare: Eva Lövstål 

Titel: Varulagervärdering och ekonomen. 

En av de svåra och mest tidskrävande processerna i ett företags bokslutsrapport är när man 

ska värdera sitt lager. Tillgångarna som finns kvar i slutet av året ska återspegla det verkliga 

ekonomiska värdet som man ska ha med sig in i det nya året som IB i balansräkningen. 

Användning av olika principer och modeller kan skapa olika problem för företaget, beroende 

vad man väljer att använda sig av. Detta ställer stora krav på att årsredovisningens poster är 

rätt värderade, så att de inte skapar ett missvisande underlag för intressenterna.  

Varje individ gör sin egen bedömning utifrån sina egna erfarenheter och kompetens, detta kan 

leda till att värderingsprocessen av varulagret kan upplevas som komplex och tidskrävande. 

Syftet med vår kandidat uppsatts är att förklara sambandet mellan hur egenskaper och 

personlighet påverkar ekonomen vid värderingsprocessen varulagret hos medelstora och stora 

tillverkande företag. 

Vi har genomfört en kvantitativ metod där vi har undersökt tillverkande företag. Vi har 

skickat ut en webbenkät till ekonomen som har hand om värderingsprocessen av varulagret i 

företag. Genom denna studie vill vi få en bild av hur egenskaperna och personligheten 

påverkar ekonomen vid värderingsprocessen av varulagret. 

Studien i denna uppsats visar att det tycks finnas vissa samband mellan ekonomens 

personlighet och hur den upplever värderingsprocessen av varulagret. Sambanden finns i 

faktorerna conscientiousness och openness då det finns ett positivt samband i korrelations test 

och linjära regressions analys som visar signifikans. Med egenskaper kunde inget samband 

eller signifikans säkerställas, vilket tyder att egenskaper inte tycks ha någon påverkar på hur 

ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret.  

  



 

 
 

 

Abstract 

Kristianstad University College, spring 2013 

Author: Atdhe Qerimaj and Egzon Thaqi 

Supervisor: Eva Lövstål 

Title: Inventory valuation and the economist. 

One of the difficult and more time consuming processes in a company's financial report is 

when they have to valuate their inventory. The assets that remain at the end of the year have 

to reflect the real economic value that you will bring with you into the new year’s opening 

balance sheet. The use of different principles and models can create various problems for the 

company, depending on which you choose to use. This places great demands that the annual 

reports are correctly valued, so that it doesn’t create misleading information for stakeholders. 

Each individual makes his own judgment based on their own experience and expertise. This 

can lead to that the valuation process may seem complex and time consuming. The purpose of 

our candidate is to explain the connection between how characteristics and personality affects 

the economist in the valuation process inventories at medium and large manufacturing 

companies. 

We have thru a quantitative study examining manufacturing companies. We have sent out a 

web survey to the economist in charge of the inventory valuation process in companies. 

Through this study, we would like to get an idea of how these characteristics and personality 

affects economist at the valuation process. 

The study in this paper shows that there are some connections between the economist's 

personality factors and how they experience the valuation process of the inventory. The 

connections are found in the factors conscientiousness and openness because there is a 

positive connection in the correlation test and linear regression analysis shows significance. 

The characteristics show no connection or significance, which means that the characteristics 

have no affect on how the economist experiencing the valuation process. 
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1. Inledning 
_______________________________________________________________________________________________ 

I det första kapitlet kommer vi att förklara bakgrunden till uppsatsen. Här kommer även 

problemdiskussionen presenteras såväl som problemformuleringen och syftet. Kapitlet 

avslutas med att vi presenterar uppsatsens disposition. 

______________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
En av de mer komplexa och mer tidskrävande processerna i ett företags bokslutsrapport 

är när man ska göra varulagervärdering i ett företag (Wells, 2001). Enligt Wells (2001) 

beror detta på att varor är i ständig rörelse eftersom företag köper in, säljer eller flyttar 

varor. Därför är det viktigt att ha en god överblick av varulagret för att kunna få ett 

korrekt värde i sina kvartalsrapporter och årsredovisning. Syftet med årsredovisningar 

är att tillgodose behovet av ekonomisk information åt de olika externa intressenterna, 

därför har redovisningen en viktig betydelse (Ditlevsen, 2012; Deegan & Unerman, 

2011). Utifrån den ekonomiska informationen kan intressenterna använda det som ett 

beslutsunderlag för att kunna göra olika beslut (Alattar & Al-Khater, 2007; Smith, 

2006). Detta ställer stora krav på att årsredovisningens poster är korrekt värderade, så 

att de inte skapar ett missvisande underlag för intressenterna, vilket inte alltid är så lätt 

(Westermark, 1996).  

I företagens årsredovisning finns där olika tillgångsposter som är uppdelade i 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar (Greve,2009; Artsberg, 2005; BFNAR, 

2000:3).  Inom omsättningstillgångarna  finner man företagets varulagers post. Det finns 

olika normer från BFNAR 2008:1; BFNAR 2000:3, IAS 2, RR 2:02 som definierar de 

kriterierna som måste uppfyllas för att något skall beaktas som en tillgång.  

 

- Är avsedda att säljas i den normala verksamheten (färdigvaror), 

- Är under tillverkning för att bli färdiga varor, eller 

- Ska användas i tillverkningen av färdiga eller vid tillhandahållandet av tjänster.  

 

Dessa tre ovanstående kriterier gäller då främst för företag inom till exempel 

tillverknings och detaljhandels branschen där man har varor/produkter som är avsedda 

för försäljning.  För att företag skall kunna möta sina kunders efterfrågan på 

varor/produkter är det ett måste för företag att ha ett varulager (Greve, 2009; Smith, 

2006).  Vi anser att det är intressant att lägga fokus på tillverkande företags varulager. 
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Inom den positiva redovisnings teorin (PAT) så finns där olika redovisningsval som 

ekonomen kan göra vid upprättandet av företagets årsredovisning (Deegan & Unerman, 

2011).  Några exempel på vilka  redovisningsval som  man kan ställas inför är vilket 

anskaffningsvärde man ska värdera sitt varulager till eller vilken varuflödes metod man 

väljer att använda för att hålla koll på in och utflödet av varor. Beroende på vilken man 

väljer att använda sig av kan ge olika värden på företagets varulager (Artsberg, 2005). 

Ett syfte till att man väljer olika redovisningsval kan vara att man vill pressa ner lagrets 

värde för att resultatet ska bli lägre, en orsak till detta menar Olsson (2008) och Varner 

(2007) är för att lindra företagets skatteffekt.  

 

Det finns två olika intressen som förhindrar detta på grund av att vi i Sverige beskattar 

företagen efter vad de har redovisat (Smith, 2006).  

- Borgenärsintresset, förhindrar att företag övervärderar sina tillgångar och skapa 

en missvisande bild av sin förmögenhet och resultat dvs. HTL.  

- Skatteintresset, förhindrar företagen att undervärdera sina tillgångar och på så 

vis minska sitt skattemässiga resultat dvs. LTV (Smith, 2006). 

Detta är en orsak till varför revisorerna idag granskar företagens varulager mer noggrant 

och även infinner sig fysiskt på plats när inventeringen ska ske (Alleyne, Persaud, 

Alleyne, Greenidge, & Sealy, 2010). Detta gör revisorerna för att undvika risker för 

tvister samt att inte förlora sin trovärdighet för de finansiella rapporterna som de 

godkänner (ibid.).  

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning visar att ett tillverkande företags varulagret är en viktig post som kan 

påverka företaget på olika sätt. I Bao & Bao (2004) artikel belyser de att när man ska 

värdera ett företag genom dess substansvärde  är varulagrets värde en nyckelfaktor som 

spelar stor roll och ska därför vara korrekt värderat. Här kan man återigen koppla till 

PAT  som ger en möjlighet att göra olika redovisningsval  som kan påverka det värde 

företaget ska visa.  Även Cengiz (2012) skriver att ett företags varulager är en viktig 

post eftersom mycket kapital är bundet till lagret och kan därför påverka resultatet 

direkt. I Srikanth (1996) artikel påpekas att lagret ska värderas noggrant för att kunna 

möta upp kraven från intressenterna med korrekt ekonomisk information.  
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Forskaren fortsätter att påpeka att om lagervärdet inte stämmer överens med det 

verkliga värdet, kommer detta att påverka beslutsunderlaget som ges till 

företagsledningen och blir därmed oanvändbart. (ibid.).  

Som vi har nämnt tidigare kan användning av olika varuflödesmetoder resultera till 

olika värden på företagets varulager, beroende på vilken man väljer att använda sig av 

(Artsberg, 2005). Tidigare forskning menar att valet av FIFO ger en mer tydlig och 

överskådelig bild av företagets lagernivå, medans LIFO ger företagen en lindring av 

skatteeffekten. Detta leder till att jämförbarheten mellan olika företag kan minska 

(Olsson, 2008; Ibarra, 2008;Varner, 2007).  

Trots att det finns olika redovisningsval  i form av principer och värderingsmetoder 

inom PAT, tycks det finnas andra orsaker som påverkar själva värderingsprocessen och 

därmed utfallet.  Dessa orsaker är en individs egenskaper och personlighet. Tidigare 

forskning visar att varje individ gör sin egen bedömning utifrån sina egna erfarenheter 

och utbildning (Nelson & Tan, 2005). En annan aspekt som kan tänkas påverka 

lagervärderingsprocessen är att om ekonomen inte har tillräckligt med IT-resurser i 

form av affärssystem och utarbetade arbetsrutiner till sitt förfogande. Även Lindvall 

(2009) hävdar att en av ekonomens viktigaste resurser är ett välfungerande IT-system, 

vilket även kräver att ekonomen ska ha kompetens för att kunna jobba med det. 

En mängd forskning har gjorts  av Gul et al. 2013; Chung et al. 2008; Nelson & Tan, 

2005; Hurtz & Donovan, 2000; Fogerty, 1994 där man visar hur revisorers egenskaper 

och personlighet kan påverka deras arbetsprestation. Enligt Hurtz & Donovan (2000) 

anser de att personligheten har en påverkan på ens jobbprestation, detta tydliggörs 

genom femfaktormodellen som består av olika psykologiska aspekter som kan påverka 

en individs arbetsprestation. Även Fogertys  (1994) menar i sin artikel att en individ 

presterar bättre och ger ett positivt utfall på sin arbetsplats om den får: använda sin 

kunskap, har en viss arbetsfrihet och känner att den tillför något till företaget. Fogerty 

(1994) påpekar även att den viktigaste demografiska variablen är åldern, detta eftersom 

man kopplar högre ålder med högre erfarenhet som en egenskap. Även Nelson and Tan 

(2005) studie anser att egenskaper som t.ex. kompetens kan påverka utfallet. Eftersom 

man gör en bedömning av varulagrets värde är det svårt att kunna få fram det exakta 

värdet.  
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Detta gör att granskningen av värdet på lager kan se olika ut beroende på individens 

egenskaper, vilket leder till att kvalitén på revisionen kan påverkas (Gul, Wu, Yang, 

2011). En annan intressant faktor som Chung, Cohen, Monroe, (2008) tar upp är 

individens humör. Deras studie visar att ett positivt humör leder till en högre värdering 

medans ett negativt humör leder till det motsatta (Chung et al. 2008).  

Vi har studerat och anmärkt att det finns ett forskningsgap eftersom de flesta 

vetenskapliga artiklarna och teori som finns tillgänligt idag visar att man endast har 

forskat kring hur egenskaper samt personlighet påverkar en revisors arbetsprestation. Vi 

har därför valt att forska om hur faktorerna egenskaper och personlighet påverkar en 

ekonoms arbetsprestation. Till följd av de förekommande svårigheterna med 

värderingsprocessen av varulagret i tillverkande företag, anser vi därför att det vore 

intresant att forska om hur egenskaper samt personlighet påverkar ekonomen vid 

värderingsprocessen av varulagret,eftersom vi inte har hittat någon forskning om detta 

ämnet. Därför är vårt mål med uppsatsen att bistå med forskningen om hur ekonomen 

upplever värderingsprocessen av varulagret, då den anses vara en av de svårare 

processerna i ett företags årsbokslut (Wells, 2001). 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion har följande frågeställning formulerats: 

- Hur egenskaper och personlighet påverkar ekonomen vid värderingsprocessen 

av varulagret? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår kandidat uppsats är att förklara sambandet mellan ekonomens 

egenskaper och personlighet och värderingsprocessen av varulagret vid medelstora och 

stora tillverkande företag. 
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1.5 Disposition 
 

  
1: Inledning 

I det första kapitlet kommer vi att förklara bakgrunden till uppsatsen. Här kommer 

även problemdiskussionen presenteras såväl som problemformuleringen och syftet. 

Kapitlet avslutas med att vi presenterar uppsatsens disposition. 

 

3: Teoretisk referensram 

I det här kapitlet  börjar vi med  att beskriva egenskaper och personlighets teorier 

som påverkar ens arbetsprestation. Därefter går vi in på varulager, värderingsprocess 

av varulager och olika redovisningsval vid värderingsprocessen. 

. 

 

4: Empirisk metod 

Här kommer vi att presentera uppsatsens emiriska metod som innehåller 

litteraturundersökning, datainsamling, operationalisering. Därefter går vi in på 

studiens svarsfrekvens samt validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 5: Analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet från vår webbenkät och de 

gjorda analyserna. Inledningsvis presenteras överskådligt beskrivande statistisk i 

frekvenstabeller. Därefter kommer vi att presentera resultatet från korrelation testet 

och till följd av linjär regressions analys. Slutligen kommer vi att sammanfatta 

resultatet från hypotesprövningarna. 

 

2: Vetenskaplig metod 

I det här kapitalet ska vi presentera vårt val av undersökningsmetod samt hur vi 

kommer att gå till väga för att få svar till vår problemformulering.  

6: Diskussion och slutsats  

I det här sista kapitlet diskuteras studiens slutsatser samt resultatet från den empiriska 

analysen och hypotesprövningarna. Vidare kommer självkritik att riktas mot 

uppsatsen och slutligen förslag till vidareforskning 
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2. Vetenskaplig metod 
______________________________________________________________________ 

I det här kapitalet ska vi presentera vårt val av undersökningsmetod samt hur vi 

kommer att gå till väga för att få svar till vår problemformulering. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Målet med vår uppsatsen är att förklara om det föreligger något samband mellan 

värderingsprocessen av varulagret samt ekonomens egenskaper och personlighet och 

hur detta samband i så fall ser ut.  Inom vetenskapsteorin finns det olika 

forskningsfilosofier, ett av dessa är det positivistiska synsättet och denna kommer vi 

utgå ifrån i våran studie. I den positivistiskt synsättet skall man försöka ge en objektiv 

bild av forskningen genom att själva vara oberoende (Bryman & Bell, 2011). En annan 

forskningsfilosofi är det hermuneutistiska synsättet, men detta synsätt tillämpas 

framförallt vid kvalitativa metoder där forskaren vill  få en djupare förståelse samt har 

möjlighet att vara mer subjektiv (ibid.). 

 

Vår uppsats kommer att genomföras med en deduktiv ansats eftersom denna 

forskningsansats är lämplig till vår undersökning. Med en deduktiv ansats menas att 

man utgår ifrån teori till empiri, vilket betyder att man med andra ord ska kolla om 

kartan stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 2009). Vi kommer förbereda 

den empiriska studien genom att studera befintliga teorier och modeller om egenskaper 

och personlighet. När teorin sedan har undersökt kommer vi därefter utveckla våra 

hypoteser som skall testas för att se om det finns samband mellan hur hög grad  av 

egenskaper och ens personlighet har någon inverkan hur ekonomen upplever 

värderingsprocessen av varulagret. Man kan även används sig av en induktiv anstas som 

ett alternativ istället för den deduktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen har sin 

utgångspunkt i empirin och härmed skapas inte några förväntningar i förväg utan 

forskaren samlar empiri som sedan behandlas, därför är denna ansatts inte lämpad till 

vår undersökning (ibid.) 

2.2 Kvantitativ metod  
Enligt Denscombe (2009) kan man välja att samla in information på olika sätt, men för 

att uppnå vårt syfte med uppsatsen vi har valt att göra det genom en kvantitativ 

undersökningsmetod.  
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Denna metod anser vi är lämpligast för vårt syfte där vi ska undersöka om det finns ett 

samband mellan ekonomens egenskaper och personlighet vid värderingen av ett 

varulager(ibid.). Den kvantitativa ansatsen kommer användas för att samla in stor 

mängd empirisk data och analysera det empiriska materialet statistiskt. Ett sätt att samla 

in mycket data är via webbenkäter med tydliga svarsalternativ (Denscombe, 2009). På 

så vis blir det lättare att se och jämföra skillnader och likheter mellan olika egenskaper 

som påverkar ekonomen under värderingen av lagret. En annan orsak till varför vi valt 

enkät är för att den ger oss tydliga svar och att det sparar oss mycket tid eftersom vi har 

en deadline att följa(ibid.). Genom att vi använder oss av en webbenkät kommer vi att 

nå ut till en större population och få en geografisk spridning över hela landet (Bryman 

& Bell, 2011; Denscombe, 2009). Sedan kommer en statistisk analys att göras utifrån 

det kvantitativa underlaget för att testa våra hypoteser. Nackdelar med en kvantitativ 

ansats är att den inte ger oss en djupare förståelse om en faktor och den kan inte heller 

ge oss svar utanför frågorna som är ställda i vår enkät (Bryman & Bell, 2011; 

Denscombe, 2009).  

Man måste även ta hänsyn till validiteten i svarsenkäterna, där man kan ställa någon 

kontrollfråga för att se om den svarande verkligen förstått frågan eller bara kryssat i ett 

svarsalternativ (Denscombe, 2009). 
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3. Teoretisk referensram 
_______________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet  börjar vi med  att beskriva egenskaper och personlighets teorier som 

påverkar ens arbetsprestation. Därefter går vi in på varulager, värderingsprocess av 

varulager och olika redovisningsval vid värderingsprocessen. 

______________________________________________________________________ 

3.1 Ekonomens egenskaper 
För att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga viss krävs det att ekonomen har vissa 

egenskaper. Då tittar man på vilken utbildning den har, hur mycket arbetserfarenhet den 

har inom yrket och vilken ålder (Lindvall, 2009). Utifrån dessa egenskaper är det 

avgörande för hur ekonomen kommer att uppleva värderingsprocessen av varulagret 

(Ibid). Enligt Dakko, Wilk & Rothbard (2009) byter man numera jobb allt oftare,  vilket 

medför att man samlar på sig mer erfarenheter som kan komma till nytta när man 

kommer till en ny organisation. Men studien visar också att denna kunskap och 

skicklighet som man tar med sig från tidigare arbetsplatser ofta dämpas av högre nivåer 

av erfarenhet från individer inom det aktuella företaget(ibid.). I en tidigare studie visar 

Schmidt & Hunter (1998) att en person som har utbildning, erfarenhet samt är 

allmänbildad, kommer att prestera bättre på sin arbetsplats. Men studien visar också att 

allmänbildningen är den faktor som har störst påverkan på ens arbetsprestationen(ibid.) 

 

Andra relevanta egenskaper som en ekonom bör behärska för att uppnå framgång i 

arbetet är att skapa relationer till sina medarbetare. Relationer handlar mycket om 

pedagogik och kommunikation, vilket betyder att man ofta får förklara för folk vad som 

ska göras och varför (Lindvall, 2009). En annan relation som ekonomen ska ha enligt 

Mahzan, Zulkifli, & Umor (2012) är till företagsledningen, eftersom en av ekonomens 

roller är att utvärdera effektiviteten i kontrollsystemen som företagen har t.ex. som 

inventeringen av lagret.  Här kan man koppla till agentteorin, där företagsledningen är 

principalen och ekonomen är agenten. Teorins utgångspunkt är att agent är 

självintresserad och jobbar för sitt eget syfte (Deegan & Unerman, 2011).  Detta gör då 

att det finns risk att ekonomen kan börja manipulera med bokföringen för att uppnå de 

uppsatta målen som principalen har satt (Ibid.). Det här försöker principalen stoppa 

genom att styra agenten med olika bonussystem för att motivera dem till att jobba för 

principalens intresse (Adams, 1994). Även interna regler är viktiga för en fungerad 

verksamhet. Enligt Lindvall (2009) ska man försöka skapa regler som kan tillämpas 

över hela organisationer.  
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Med det syftar man på vad man ska uppmärksamma i en organisation. Det kan till 

exempel vara hur utfallet blev på en budget eller tidsstyrningen. Sen finns det externa 

regler som måste följas, t.ex. hur man ska värdera ett varulager (BFNAR, 2000:3; ÅRL, 

1995:1554). Här kan man koppla till normativ och tvingande isomorfism inom den 

institutionella teorin, eftersom ekonomen är skyldig att följa dessa lagar och regler i sin 

redovisning för att företaget skall kunna få legitimitet från samhället (Deegan & 

Unerman, 2011).Företagen har förtydligat förväntningarna som ställs på ekonomen. 

Enligt Lindvall(2009) har man i dagens läge fått en mer tydlig bild av vilka 

ansvarsområden och roll ekonom har inom organisationen.  

 

Det krävs att ekonomen har en god inblick i den egna verksamheten och att arbetet 

utförs med mindre resurser men allt snabbare än förr(ibid.). Men också att det 

traditionella ekonomiarbetet har utvidgats, vilket gör att utbytet av kunskaps influenser 

mellan ekonomer på olika företag har blivit allt mer intressant. Det beror på att det har 

blivit ett behov av att få en breddare kunskap inom diverse områden(ibid.). Enligt 

Mahzan et al. (2012) utvecklas ekonomens roll ständigt som t.ex. från att: granska 

styrning, risk och kontroll till att bli en intern konsult på fusioner och förvärv som 

organisation gör.  

 

Ett tänkbart scenario kan vara om ekonomen har en hög utbildning, vilket leder till att 

ekonomen förstår de regelverk och principer som finns för värderingsprocessen av 

varulagret ännu bättre. Detta leder i sin tur till att ekonomen kommer att förstå 

värderingsprocessen bättre och kommer därmed inte att uppleva den som komplex och 

tidskrävande. Ett annat scenario kan vara om ekonomen inte har någon arbetserfarenhet 

och inte är insatt i företagets rutiner och IT-stöd. Detta leder till att ekonomen kommer 

uppleva värderingsprocessen som komplex och tidskrävande. Det sista scenariot kan 

vara om man är över en viss ålder och har under årens gång skaffat sig en del 

arbetserfarenhet. Då är det troligt att risken för att göra fel minskar och 

värderingsprocessen underlättas. Till följd av att egenskaperna utbildning och erfarenhet 

är viktiga aspekter för ekonomen vid värderingsprocessen av varulagret har följande 

hypoteser utformats: 

 

H1 a) Hög grad av utbildning gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre komplex. 
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 b) Hög grad av utbildning gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre tidskrävande.  

 c) Hög grad av utbildning gör att ekonom blir effektivare vid värderingsprocessen av 

varulagret 

 

H2 a) Hög grad av erfarenhet gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre komplex. 

 b) Hög grad av erfarenhet gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre tidskrävande. 

c) Hög grad av erfarenhet gör att ekonomen blir effektivare vid värderingsprocessen av 

varulagret. 

 

3.2 Ekonomens personlighet 
Femfaktormodellen har blivit en väletablerad teori under den senaste tiden. Modellen 

innehåller egenskaperna conscientiousnes, openness, neuroticism, extraversion och 

agreeableness (Zakrisson, 2010; Digman, 1990). Modellen kallas även för de Big Five 

när den används internationellt. En människas personlighet kan 

i beteendevetenskap vara detsamma som en identitet, enligt Hurtz & Donovan (2000) 

kan även arbetsprestation påverkas av olika personlighets faktorer. 

- Conscientiousness - Att man är noggrann som person, själv disciplinerad 

ansvarsfull, rättar sig efter regler och är prestationsinriktad  

- Openness - Att man är öppen inför nya erfarenheter, om man är nyfiken, har 

breda intressen och att man är kreativ samt originell. 

- Neuroticism - Att man är känslomässig instabil, ängslig, ilsken och osäker som 

person. 

- Agreeableness - Att man som person är vänlig, omtänksam, samarbetsvillig 

gentemot andra. 

- Extraversion - Att man är social, pratsam, agerar bekvämt med andra, utåtriktad, 

optimistisk och vill ha kul. 

Av dessa ovan nämnda variabler har Hurtz & Donovan (2000) kommit fram till att en 

av variablerna är lite mer betydelsefull än de andra, de menar är conscientiousness 

variabeln har störst påverkan på en individs arbetsprestation. Medans de andra 

variablerna hade lägre korrelation (ibid). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteendevetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet
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Hurtz & Donovan (2000) fortsätter med att påpeka att conscientiousness och 

extraversion är de två variabler som alltid är korrelerade med positiv arbetsprestation. I 

Zakrisson (2010) studie hittades ett positivt samband i conscientiousness men då mot 

mindfulness. Eftersom tidigare forskning visar att det finns samband mellan 

personlighet och arbetsprestationen är det intressant att använda oss av femfaktor 

modell i vår studie. En förklaring till att detta är att när ekonomen ska arbeta med 

värderingsprocessen av varulagret och arbetsprestationen är låg, då kan det leda till att 

processen upplevas som komplex och tidskrävande beroende på ekonomens 

personlighet.  

Ett tänkbart scenario kan vara om graden av conscientiousness är hög, vilket leder till 

att ekonomen är strukturerad som person. Då kommer den uppleva processen som 

mindre komplext, tidskrävande och är tidseffektiv eftersom strukturerade individer kan 

följa en tydlig mall och avviker inte från den. Av detta skäl kommer då ekonomen att 

följa regler och modeller och inte påverkas av andra i företaget, vilket leder till att 

graden av agreeableness kommer vara låg samt att man inte upplever 

värderingsprocessen som komplex , tidskrävande och är tidseffektiv. Nästa scenario kan 

vara att graden av neuroticism är låg, då kommer ekonomen att fatta rationella beslut 

vid värderingsprocessen av varulagret.  

Om openness variabeln är låg, kommer det att innebära att ekonomen inte är öppen för 

nya erfarenheter och har svårare att ta till sig nya kunskaper. Detta kommer leda till att 

värderingsprocessen av varulagret inte kommer tidseffektiviseras  

H3 a) Hög grad av conscientiousness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen 

av varulagret som mindre komplex. 

 b) Hög grad av conscientiousness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre tidskrävande. 

 c) Hög grad av conscientiousness gör att ekonomen blir effektivare vid 

värderingsprocessen av varulagret. 

 

H4 a) Hög grad av openness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre komplex 

 b) Hög grad av openness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret 

som mindre tidskrävande. 

c) Hög grad av openness gör att ekonomen blir effektivare vid värderingsprocessen av 

varulagret.  
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H5 a) Hög grad av extraversion gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre komplex. 

 b) Hög grad av extraversion gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre tidskrävande. 

 c) Hög grad av extraversion gör att ekonomen är tidseffektiv vid värderingsprocessen 

av varulagret. 

 

H6 a) Hög grad av agreeableness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre komplex. 

 b) Hög grad av agreeableness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mindre tidskrävande. 

 c) Hög grad av agreeableness gör att ekonomen blir effektivare vid 

värderingsprocessen av varulagret. 

 

H7 a) Låg grad av neuroticism gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mer komplex. 

b) Låg grad av neuroticism gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av 

varulagret som mer tidskrävande. 

c) Låg grad av neuroticism gör att ekonomen blir effektivare vid värderingsprocessen av 

varulagret.  

 

3.3 Värderingsprocess av varulager 
Enligt Lindvall (2009); Rohel-Anderson & Bragg (2005) präglas ekonomens dagliga 

arbete av rutiner precis som andra yrkesgrupper. Detta gör att ekonomen kan planera sin 

arbetsdag i förhand men ibland blir det hög arbetsintensitet när det börjar närma sig 

rapporteringsperioden, i synnerhet när värderingsprocessen av varulagret ska påbörjas 

(Lindvall, 2009). Numera har arbetsrutiner blivit alltmer datoriserade, även Bala (2013) 

anser att automatiseringen av lagerhantering har ökat noggrannheten och gör att man är 

tidseffektiv. Enligt Bala (2013) måste man även kunna använda informationen som 

automatiseringen ger för att kunna vara mer tidseffektiv. En av de viktigare 

arbetsuppgifterna som en ekonom har är att analysera olika processer (Rohel-Anderson 

& Bragg, 2005). Ekonomen ska enligt Rohel-Anderson & Bragg, (2005) ständigt 

försöka effektivisera alla processer inom organisationen för att sänka kostnaderna och 

tidsåtgången.  
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Nästan alla medelstora och stora företag har någon form av affärssystem idag, som ska 

underlätta transaktioner och effektivisera ekonomiarbetet (Lindvall, 2009; Rohel-

Anderson & Bragg, 2005). Men enligt Westermark (1996)  menar han att om man 

använder sig av standardiserade och otillräckligt lagerredovisningssystem kan det 

uppstå fel när man ska värdera sitt varulager. Detta eftersom klassificeringen och 

inventeringen inte blir korrekt gjord. Hur komplex värderingsprocessen av varulagret är 

beror på diverse faktorer som kan ha inverkan på processen.  Vi kommer att ta upp två 

faktorer som enligt Bonner (1994) påverkar processen, dessa faktorer är "input" till 

processen och processens längd. "Input" är den information som finns tillänglig innan 

processen börjar, i vår studie är det varulagers information och individens kompetens. 

 

Bonner (1994) menar att om man har mer information och högre kompetens med sig, 

anses detta leda till att processen upplevs mindre komplext och mindre tidskrävande. 

Det vill säga att en anställd som har mindre kompetens och mindre information om 

processen kommer den att uppleva processen som komplex och tidskrävande.  

Bonner (1994) anser därför att man bör överlämna uppgiften till en mer erfaren och 

kompetent individ. Men forskaren påpekar att om man låter den anställda utföra 

processen kommer detta att gynna den anställdes inlärning på längre sikt (ibid.). Nästa 

faktor som forskaren tar upp är processens längd, det vill säga hur många moment som 

måste bli avklarade.   

Bonner (1994) menar att om det finns många moment och dessa tar lång tid att utföra, 

kommer det leda till att processen upplevs som komplext och tidskrävande. Det vill säga 

ju fler moment som värderingsprocessen har, desto mer komplex och tidskrävande 

upplevs den (ibid.). 

3.3.1 Varulager  
Varorna som man har i lager, är tänkta att omsättas inom företagets normala 

verksamhetscykel eller inom ett år från balansdagen och klassificeras därför som 

omsättningstillgångar (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2009).Enligt Andersson, 

Ekström & Gabrielsson (2004) kan ett tillverkande företags varulager bestå av råvaror 

eller material som är halvfabrikat eller oförädlat. Dessa tas sedan in i produktionen och 

bearbetas till färdiga varor (Ibid). Ett tillverkande företags lager kan delas in i tre sorters 

kategorier; råvarulager, produkter i arbete (PIA) och färdigt varulager (Greve, 2009; 

Smith, 2006). Råvarulager som är inköpt och avsedda att bearbetas eller behövas i den 

egna tillverkningen ska enligt Smith (2006) värderas till anskaffningsvärdet.  
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Man ska även ta hänsyn till de olika kostnaderna som råvarulagret har medfört 

(BFNAR, 2000:3).  PIA innebär att man har egentillverkade produkter som är under 

bearbetning och avsedda till försäljning (Greve, 2009). Sen har man även färdiga 

varulager, dvs. att produkten har färdigställts under förädlings process. Men det kan 

också finnas produkter som är inköpta och är direkt avsedda till vidareförsäljning utan 

att man förädlar dem(Ibid.).  

3.3.2  Redovisningsval vid värderingsprocessen av varulager 

Det finns olika redovisningsval som man bör ta hänsyn till vid värderingsprocessen av 

varulager. Vilka metoder företag väljer beror på branschen och vad det är för typ av 

varor som de har i sitt lager samt hur pass volatila dess priser är på marknaden (Smith, 

2006).  Här kan man koppla till den positiva redovisnings teori som är utformad för att 

vägleda företag om vilka redovisnings metoder som finns att tillämpa, men teorin säger 

inte vilken metod företag bör använda (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Lägsta värdets princip 

Vid lagervärderingen vid årets bokslut så kan man värdera lagret på fyra olika sätt 

(FAR, 2013; BFNAR 2000:3). 

- Anskaffningsvärde 

- Förväntade framtida försäljningspriset 

- Balansdagens anskaffningspris 

- Balansdagens försäljningspris 

Enligt BFNAR (2000:3) så ska företag använda sig utav lägsta värdets princip (LVP) 

d.v.s. det värde av anskaffningspris eller verkligt värde, vilket som är lägst. Verkligt 

värde kan ha olika betydelse beroende på vad för typ av varulager ett företag har. Är 

lagret till mesta del av färdiga varor använder man nettoförsäljningsvärdet och om det är 

råvaror och varor under produktion använder man sig av återanskaffningsvärdet (FAR, 

2013; BFNAR 2000:3). 

Val av värderingsmetod 

För att få en bra överblick på vilka varor som finns kvar i varulagret och till vilket 

anskaffnings pris de har, måste företaget välja vilken värderingsmetod dem ska använda 

sig av (Ibarra, 2008; Smith, 2006).De värderingsmetoder som finns är FIFO, LIFO och 

Genomsnittsmetoden (Smith, 2006). FIFO är den rekommenderade och den vanligast 

använda värderingsmetoden i Sverige(Smith, 2006; Westermark, 1996).  
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Med tillämpning av FIFO metoden får företag en mer rättvisande bild av deras lager 

nivåer och kan lättare hålla koll på in och utflödet av varor i företaget (Ibarra, 2008). 

LIFO metoden anses användas på grund av skattemässiga skäl och ger inte en rättvis 

bild av varulagrets värde ( Smith, 2006; Westermark, 1996; BFNAR, 2000:3). Även 

forskare anser att användningen av LIFO metoden i sin tur kan lindra företagets 

skatteeffekt (Olsson, 2008;Varner, 2007). Medans genomsnittsmetoden medför då att 

kostnaderna för de sålda varorna kommer att värderas till ett genomsnittsvärde (Smith, 

2006; Westermark, 1996). 

 

3.4 Teori modellen 
Utifrån ovanstående teori del har vi skapat en modell och illustrerat den med följande 

bild (se figur 3.5.1) som beskriver hur egenskaper och personlighet påverkar ekonomen 

vid värderingsprocessen av varulagret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 3.5.1 Analys modell 

 

  

Egenskaper 

 Utbildning 
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 Neuroticism 
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4. Emirisk metod 
______________________________________________________________________ 

Här kommer vi att presentera uppsatsens emiriska metod som innehåller 

litteraturundersökning, datainsamling, operationalisering. Därefter går vi in på 

studiens svarsfrekvens samt validitet och reliabilitet. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Litteraturundersökning  
Vi har valt att samla in information till vår studie genom att använda oss av relevant 

kurslitteratur och facklitteratur från högskolans bibliotek. Vi har även använt oss av 

vetenskapliga artiklar som vi har haft tillgång till genom Högskolan Kristianstads 

databas Summon och via Google scholar. Sökord som använts har varit: Inventory: 

management, methods, control, theories, valuation, fifo, lifo, process och job 

:performance, personality.  

Vi anser att de vetenskapliga artiklarna ger vår inledning, problemdiskussion och teori 

mer trovärdighet samt tillförlitlighet, därför har de använts i sådan stor utsträckning 

under studien. Majoriteten av  de vetenskapliga artiklarna och litteraturen är från 2000-

talet och nyare, vilket tyder att vårt valda ämne är aktuellt inom forskningen. Vidare har 

vi valt att använda oss av artiklar av ett flertal författare inom ämnet för att få en bredare 

inblick inom ämnet. Vi har också valt att använda oss av information som hämtats från 

Bokföringsnämdens (BFN), Revisorernas Branschförening (FAR) och från 

Årsredovisningslagen (ÅRL), all information har  varit publicerad på deras hemsidor. 

4.2 Datainsamling  
Avsikten med studien är att se om det finns ett samband mellan hur ekonomens 

egenskaper och personlighet påverkar lagervärderingen? Därför har en kvantitativ studie 

genomförts och vanligaste sättet att samla in kvantitativ data är genom 

enkätundersökning (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009). Enkätundersökningen är 

ett bra hjälpmedel för att samla in primär data som behövs till vår studie. Vi har valt att 

göra en webbenkät för att nå ut till fler respondenter som är utspridda över hela Sverige 

(Denscombe, 2009). Man kan också göra en vanlig enkät som skickas ut till företag via 

post, nackdel är att det tar längre tid att nå ut och få in svar samt att all data skall föras 

in för hand i SPSS. För att utforma vår webbenkät har vi valt att använda oss av 

Enalyzer Survey Solution, som dessutom var det gratis användning för studenter.  
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En annan orsak till varför vi vald en webbenkäts undersökning är att man snabbt och 

smidigt kan föra över all data som man har samlat in till SPSS och göra analyser och 

slutsatser där. För att analysera studiens empiriska resultat har det statistiska 

datorprogrammet SPSS version 21 använts. All data har förts in i SPSS där: korrelations 

test, Cronbach’s alpha test, kolmogorov-sminov test och linjär regressions analys ska 

genomföras för att se om det föreligger något samband mellan egenskaper, personlighet 

och värderingsprocessen av varulagret. 

4.2.1 Primär och sekundär data 
Enligt Bryman & Bell (2011) och Denscombe (2009) finns det primär och sekundär 

data att samla in. Till vår studie kommer endast primär data att användas. Primärdata är 

den information som vi själva får in utifrån vår enkät som vi har skickat ut till en stor 

mängd ekonomer i företag som är inom tillverkningsbranschen. Webbenkäter ger stora 

möjligheter att nå ut till många företag oavsett vart i Sverige de befinner sig 

(Denscombe, 2009). 

En fördel med en studie som består av primärdata är att den informationen man samlar 

in via sina enkäter som man har skickat ut kommer att vara relevanta till ens studie.  

Sekundär data är om vi hade använt oss av företagens årsredovisningar eller 

styrdokument, vilket vi inte kommer att göra i denna undersökning. 

4.3 Urval av respondenter 
Under studiens gång har flera urval gjorts när vi har valt till vilka företag webbenkät ska 

nå ut till. Vidare har vi genom Kristianstad Högskolas databas Retriever kunnat välja 

tillverkande företag inom: maskineri, plåt, betong, bygg industri, metallindustri i 

sverige. De här företagen ansåg vi var lämpliga eftersom de har stora varulagersposter i 

sina årsredovisningar vilket kan påverka företagets resultat om det sker stora 

förändringar i lagervärde. En annan avgränsning som gjordes i undersökning var att 

endast ta med företag som hade minst 50 anställda och en omsättning över 50 mkr. 

Orsaken till denna avgränsning var att filtrera bort mindre tillverkande företag som inte 

har en ekonomi avdelning samt där varulagret inte utgör en stor post i årsredovisningen. 

Efter insamlingen av listor med företagsnamn, var nästa steg att med hjälp av sökmotorn 

Google hitta företagens hemsidor och leta upp kontaktuppgifter via e: mail på ekonomi 

ansvariga inom företagen.  
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En del företag hade inga kontaktuppgifter till ekonomi ansvariga, därför fick vi istället 

ta de kontaktuppgifter man kunde hitta. I några fall fick de bli kontaktuppgifter till VD, 

personalansvarig och försäljningschef.  

Totalt blev det 320 kontaktuppgifter som samlats in och dessa är utsprida över hela 

Sverige, därefter har vår enkät skickat ut till alla dess via e: mail den 13 maj 2013. Vi 

var tydliga och meddelade att vi måste få in svar senast den 20 maj, för att alla 

inkommande svar efter denna tidpunkt kommer inte tas med i undersökningen. Den 16 

och 20 maj skickades påminnelse till alla kontakterna, där vi tacka dem som har svarat 

samt uppmanade dem som inte har svarat att göra det.  

4.4 Operationalisering 
Begreppet operationalisering innebär att man tar något som är abstrakt och som inte går 

att mäta och gör det till något konkret och mätbart (Denscombe, 2009). Vår studie 

består av en beroende variabel som är kärnan i arbetet och två oberoende variabler som 

kan tänkas påverka den. Den beroende variabeln är värderingsprocessen av varulagret 

och den har tre undervariabler, där ska vi mäta hur komplexitet, tidskrävande och 

tidseffektiv värderingsprocessen upplevs av ekonomen. Sedan har vi två oberoende 

variablerna där den första är egenskaper och den har två undervariabler, där ska vi 

undersöka vilken utbildning och erfarenhet ekonomen har. Därefter har vi den andra 

oberoende variabeln som är personlighet där finns det fem olika personlighets typer 

Conscientiousness, openness, extraversion, agreeableness och neuroticism. Vi kommer 

först undersöka vilken personlighetstyp ekonomen har och utifrån det mäta hur den 

upplever värderingsprocessen av varulagret.   

Vi har utifrån dessa frågeställningar skapat hypoteser och syftet med dem är att 

undersöka om det finns ett samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna i vår studie. I vår enkätundersökning omvandlas den teoretiska bakgrunden 

till 37 tydliga frågor med mätbara svar alternativ eller med passande skala. Enkätens 

upplägg är sådan att vi inleder med att ställa 6 frågor angående egenskaper som; kön, 

ålder, utbildning, erfarenhet det vill säga fråga 1-6 i webbenkäten. Efter det ställer vi 

frågor angående val av metoder som ekonomen får göra under värderingsprocessen av 

varulagret och hur ekonomen upplever värderingsprocessen vid en varulagersvärdring. 

Dessa frågor är ställda från fråga 7-21 i webbenkäten. Därefter kommer vi till enkätens 

sista del där vi ställer frågor om ekonomens personlighet för att se om det har någon 

påverkan vid värderingsprocessen. Dessa frågor finns från 22-37 i webbenkäten.   
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4.4.1 Beroende variabel  

Vår beroende variabel är hur värderingsprocessen upplevs av varulagret, vilket även är 

kärnan i vår studie.  Webbenkäten som skickas ut till de utvalda kontaktpersonerna är 

till för att mäta hur ekonomen upplever tre faktorer komplexitet, tidskrävande och 

tidseffektiv i värderingsprocessen av varulagret. Dessa variabler har vi undersökt med 

fråga 7,9,10 och 12 i webbenkäten, för att mäta dessa variabler har respondenten fått 

ange sitt svar på en likertskala med intervallen 0-7, där 0 på skalan representerar 

instämmer inte alls och 7 representerar instämmer helt. Detta krävs för att en logistisk 

regressionsanalys skall genomföras (Pallant, 2010).  

4.4.2 Oberoende variabeln 

4.4.2.1 Egenskaper 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om egenskaper har någon inverkan på ekonom 

vid värderingsprocessen av varulagret då tidigare forskning visar att man numera byter 

jobb allt oftare (Dokko, Wilk, & Rothbard, 2009).  Detta medför att man samlar på sig 

mer erfarenheter som kan komma till nytta när man kommer till en ny organisation 

(Dokko, Wilk, & Rothbard, 2009). Andra studier visar att personer som har utbildning, 

erfarenhet samt är allmänbildad, kommer att prestera bättre på sin arbetsplats (Schmidt 

& Hunter, 1998). Studien visar även att allmänbildningen är den faktor som har störst 

påverkan på ens arbetsprestationen (Schmidt & Hunter, 1998). Vi har valt att inte ta 

med allmänbildning eftersom det är svårt att få fram om en person är allmänbildad eller 

inte via en webbenkät. Därför har vi valt de två andra faktorerna, erfarenhet samt 

utbildning. Utifrån dessa faktorer har vi tagit fram olika frågeställningar i våran enkät 

som ska undersöka om ekonomen  är  effektiv vid värderingsprocessen av varulagret 

samt om den upplever processen som komplex och tidskrävande.  

Hypoteserna H 1 a), b), c) är för att se om utbildningen påverkar ekonomen om hur 

denne upplever värderingsprocessen av varulagret (Schmidt & Hunter, 1998). Därför 

ska vi se om det finns något positivt samband mellan utbildning och hur man upplever 

processen. Detta undersöks med frågan 3 i webbenkäten, där respondenten har fått välja 

mellan 3 alternativ hög 1 eller lågutbildad 0. En annan egenskap som påverkar 

ekonomen vid processen är erfarenhet (Dokko et al. 2009). Vi kommer genom 

hypoteserna H 2 a), b), c) se om det finns något positivt samband mellan erfarenhet och 

hur man upplever värderingsprocessen.  
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Detta mäter vi i fråga 4 och 6 genom att respondenten får svara hur länge man varit 

anställd och i hur många år man har gjort varulagersvärdering. Som vi senare har kodat 

om till kort 0-5 års erfarenhet eller lång erfarenheten 6+.   

4.4.2.2 Personlighet 

Vi kommer även att undersöka om personlighet har någon inverkan på ekonomen vid 

värderingsprocessen av varulagret eftersom tidigare forskning visar att personligheten 

hos en person påverkar arbetes utfall. Hurtz & Donovan (2000) anser att personligheten 

har en påverkan på ens jobbprestation, detta tydlig görs genom femfaktor modellen.  

Därför har vi utformat våra frågor utifrån femfaktors modellen när vi har frågat 

angående personlighet. För varje faktor  har vi tagit fram tre frågor som ska mäta vilken 

inverkan varje faktorn har.  Alla frågorna i personligehetsfaktorn har kodats enligt 

likertsskalans intervall 1-7 där 1 är instämmer inte och 7 instämmer helt. 

 

Hypoteserna H 3 a), b), c) undersöker om ekonomen är noggrann som person, själv 

disciplinerad, ansvarsfull, rättar sig efter regler och är prestationsinriktad. Därför ska vi 

se om det finns något positivt samband mellan conscientiousness och hur man upplever 

processen. Detta mäter vi i enkätfrågorna från 23-25.  

 

Hypoteserna H 4 a), b), c) undersöker om ekonomen är öppen inför nya erfarenheter, 

nyfikenhet, intressen, kreativitet och originell. Därför ska vi se om det finns något 

positivt samband mellan openness och hur man upplever processen av varulagret. Detta 

mäter vi i enkätfrågorna från 35-37.  

Hypoteser H 5 a), b), c) undersöker om ekonomen är social ekonomen, pratsam, 

optimistisk och vill ha kul. Därför ska vi se om det finns något positivt samband mellan 

extraversion och hur man upplever processen. Detta mäter vi i enkätfrågorna från 26-28. 

Hypoteserna H 6 a), b), c) undersöker om ekonomen är vänlig som person, omtänksam 

och samarbetsvillig gentemot andra. Därför ska vi se om det finns något positivt 

samband mellan agreeableness och hur man upplever processen av varulagret. Detta 

mäter vi i enkätfrågorna från 29-31. 

Hypoteser H 7 a), b), c) undersöker om ekonomen är känslomässig instabil, ängslig, 

ilsken och osäker som person. Därför ska vi se om det finns något positivt samband 

mellan neuroticism och hur man upplever processen. Detta mäter vi i enkätfrågorna från 

32-34 . 
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4.4.3 Kontrollvariabler  

För att minska risken för att dra felaktiga slutsatser om ett samband, använder man 

kontroll variabler (Pallant, 2010). Till vår studie har kön och ålder använts som 

kontrollvariabler. Kön anser vi är en tillförlitlig kontrollvariabel då tidigare forskning 

har visar att beteende och hur en person resonerar skiljer sig åt från män och kvinnor 

(Mathieu & Zajac, 1990). Detta var den första frågan som respondenterna fick svara på i 

enkäten, om man är man eller kvinna och har kodats 1 kvinna och 0 man.  

Även åldern kan påverka hur man upplever processen då ekonomen anses vara mer 

allmänbildad vid en högre ålder är det mer sannolikt att man upplever 

värderingsprocessen som mindra komplex och tidskrävande. Ålder har undersökts i 

fråga två där respondenten har fått svara hur gammal den är. Dessa två kontrollvariabler 

kommer att mättas genom att våra respondenter får fylla i om de är man eller kvinna, 

samt ange sin ålder. Det går även att använda utbildning som en kontrollvariabel, men 

då studien syftar till att mäta just hur den egenskapen påverkar ekonomen så kan vi inte 

ta med den. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Ibland är det svårt att undvika att dolda fel tillkommer i ett forskningsmaterial. För att 

kunna motverka att fel information tillkommer i materialet, mäter man om forskningen 

är relevant och preciserad (Bryman & Bell, 2011). Detta göra man med reliabilitet och 

validitet. Syftet med reliabilitet är att visa hur tillförlitligt resultatet är från de använda 

datainsamlingsmetoderna. Det vill säga en forskning som är helt reliabel har heller inga 

slumpmässiga fel (ibid.). För att minska risken att slumpmässiga fel uppstår i 

forskningen måste man göra datainsamlingen så noggrann som möjligt. Högre nivå av 

reliabilitet betyder att om man skulle göra samma undersökning igen skulle man få 

samma resultat som första testet. Medans validitet förklara om man verkligen mäter det 

man anser att mäta. Både reliabilitet och validitet går hand i hand eftersom om en enkät 

ska vara valid måste enkätens reliabilitet vara hög (ibid.). Men för att kunna framställa 

en valid enkät måste man få liknande svar oberoende vilket mätinstrument man 

använder sig av.  

Vi skall mäta hur egenskaper och personlighet påverkar värderingsprocessen av ett 

varulager. Detta ställer höga krav på att både validiteten och reliabiliteten är hög, 

eftersom dessa faktorer är tvetydliga och osäkra. För att öka reliabiliteten i vår studie 

har vi använt oss av flera respondenter som är oberoende mellan varandra och kan inte 

påverka vad den andra ska svara (Denscombe, 2009). Vår studie har även tagit hänsyn 
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till de beroende kriterierna, samtidighetskriteriet, tendenskriteriet och oberoend kriteriet 

(Hartman, 2003). Reliabiliteten i vår studie kan anses vara ganska hög då frågorna är 

tydliga och enkla att svara på. Detta underlättar för respondenterna när denne svarar på 

vår webbenkät. Vilket leder i sin tur att respondenterna kan svara direkt utan att tänka 

hur denne skall svara. Tillföljd av detta ökar sannolikheten att respondenten skulle ha 

svarat på ett likadant sätt om undersökningen hade genomförts igen. 

 

Vidare har vi försökt göra vår webbenkät så simpel som möjligt att besvara. För att göra 

de har vi varit konsekventa med instruktionerna och skalorna som används direkt vid 

första sidan i webbenkäten. Detta har vi gjort för att inte förvirra respondenten med 

olika instruktioner mellan de olika delarna vilket gör att denne kan besvara frågorna 

lättare. I vår studie har vi garanterat våra respondenter anonyma svar i vår enkät, det vill 

säga att vi inte vet vem som har svarat på vår webbenkät. Detta kunde genomföras 

eftersom vi skapade vår webbenkät med Enalyzer Survey Solution men skickade ut 

enkäten via vår egen mail adress. Detta kan ha lett till att respondenten kan svara 

öppnare och ärligare utan att det kan skapa konsekvenser för den svarade personen. Vi 

skickade ut vår webbenkät och påminnelserna ganska tidigt på dagen eftersom utifrån 

egen erfarenhet så läser man mail på morgonen, vid lunch eller innan man slutar. Våra 

frågor valdes utifrån tidigare forskning vad de har ställt för frågor vilket ökar 

trovärderigheten för vår studie. Problemet för oss var att dessa frågor var ställda på 

engelska, vilket kan leda till översättningsproblem. Eftersom problemet kan bli att 

frågan uppfattas på ett annats sätt när översättningen är klar.  

 

För att ytligare öka graden av reliabilitet har våra frågor i enkäten varit tydliga att förstå 

och dessutom varit tvungna att först fått godkännas av lärare på Högskolan i 

Kristianstad innan de skickas ut. Därför kan vi med säkerhet säga att våra respondenter 

har förstått våra frågor och hade svarat på samma viss om enkäten hade skickat ut igen.  

Bortfall är en faktor som kan minska vår validitet och vi har försökt minska risken för 

högt bortfall genom att skicka med ett informationsbrev dessutom två påminnelser till 

de företag som inte har svarat.  
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5. Resultat 
_______________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet från vår webbenkät och de gjorda 

analyserna. Inledningsvis presenteras överskådligt beskrivande statistisk i 

frekvenstabeller. Därefter kommer vi att presentera resultatet från korrelation testet och 

till följd av linjär regressions analys. Slutligen kommer vi att sammanfatta resultatet 

från hypotesprövningarna. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Inledning 
Vi börja med att beskriva vilken kön och ålder respondenter har. I vår undersökning 

deltog 35 respondenter, av dessa var majoriteten 54 % som svarade män och kvinnor 46 

%. Medelåldern hos respondenterna var 45år för männen samt 47år för kvinnorna. Hos 

männen var den yngsta respondenten 27år och den äldsta 63, medans hos kvinnorna var 

den yngsta 29 och den äldsta 63. Då kön och ålder är dummy-variabeler i vår studie är 

den kodas med man= 0 och kvinna =1 samt låg ålder =0 och hög ålder 1. I tabell 5.1.1 

presenteras en sammanställning av kön och ålder. 

 

Kön       Ålder     

 

   

Antal Procent 
 

Minimum Maximum Medelålder 

Man 19 54 %   27 63 45,5 

Kvinna 16 46 %   29 63 47,4 

Totalt 35 100 %         
 

Tabell 5.1  Sammanställning av kön och ålder. 

 

Vid värderingsprocessen av varulagret ställs ekonomen inför olika redovisningsval som 

t.ex. val av värderingsmetoder, dessa har en inverkan på hur utfallet av varulagret värde 

blir (Olsson, 2008; Varner, 2007; Artsberg, 2005). Utifrån vår enkät har respondenterna 

fått svara vilken värderingsmetod som de föredrar samt vilken de använder sig av på 

företagen.  Resultatet visar att 26 stycken använder sig av FIFO- metoden vilket tyder 

på att det används mest, medans 9 stycken använder genomsnittmetoden. Men i frågan 

vilken metod ekonomen föredrar att använda, där minskar FIFO till 23 stycken och 

genomsnitts metoden ökar till 12 stycken (se bilaga 4, tabell 1).  
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Ett annat redovisningsval som ekonom får göra är att välja till villket värde som man 

värderar sitt varulager till. Här svara 27 stycken att de värderar sitt varulager till 

anskaffningsvärdet och de resterande värderar det till balansdagens anskaffningsvärde 

eller annat. I följd frågan om vilken de föredrar att använda sig av blir det en liten 

skillnad, då valde 24 stycken anskaffningsvärdet som lämpligast metod och 8 stycken 

valde balansdagens anskaffningsvärde (se bilaga 4, tabell 2). När vi fråga ekonomerna 

vilka varutyper de hade ute på deras företag fick vi en spridning av svaren. Den största 

andelen av respondenterna svarade att de hade ett råvarulager. Sen visar vår 

undersökning att 71 % ekonomerna anser att produkter i arbete är den svåraste 

varutypen att värdera (se bilaga 4, bild 3) 

5.2 Svarsfrekvens 
Under insamlingen av kontaktuppgifter var det 51 stycken företag som inte hade något 

direkt kontaktuppgift till ekonomen på företaget, istället fick vi ta info-mail till företaget 

eller till VD, personalansvarig och försäljningschef. Vi anser att dessa bör räknas till 

bortfallet, då vår enkät inte kommer att komma fram till ekonomen. Vidare uppstod ett 

bortfall när vi börja skicka ut vår enkät till kontaktpersonerna eftersom vi genast fick 

automatiska svar från 11st som var på semester och inte kommer vara tillgängliga innan 

vi avslutar vår undersökning. Dessutom var det 12 stycken enkäter som var 

ofullständiga och togs inte med. 

Totalt skickades 320 enkäter, samt ett bortfall på 74 stycken vilket leder till 246 möjliga 

respondenter. Vi fick 35 svar vilket leder till en svarsfrekvens på ca 14,2 %, enligt 

Bryman & Bell (2011) ska man få en svarsfrekvens på minst 11 % vid en webenkät. 

Därför anser vi att vår svarsfrekvens är accptabel. En annan orsak till bortfallet anser vi 

kan vara att vår enkät bestod av 37 frågor, vilket kan avskrämma för många då de tror 

att det kommer kräva mycket tid för att besvara enkäten (se tabell 5.2 ).  

 

 

 

 

 

 

                                                                

Tabell 5.2 Sammanställning av svarsfrekvens 

Svarsfrekvens     

Utskickad   320 

Bortfall: 

    Semester:  11 

 

Ingen e-mail till 

ekonomen:  51 

  Ofullständiga svar: 12 

Summa bortfall 

 

74 

Möjliga svar   246 

Antal Svar: 

 

35 

Svars Frekvens:   14,23% 
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5.3 Statistisk analysmetod 
Till vår analys har vi använt oss av SPSS version 21 för att analysera den primära data 

som samlats från webbenkäten. Vi har börjat med att göra en korrelationsanalys, där vi 

använder oss av ett Sperman -test för att visa hur stark korrelation det finns mellan våra 

variabler (Pallant, 2010). Därefter görs en Linjär regressionsanalys där vi kommer gå 

igenom varje hypotes och förklarar om det föreligger något samband mellan de 

oberoende variablerna, egenskaperna och personlighets samt beroende variabeln som är 

värderingsprocessen (ibid.). Vi kommer ställa en signifikansnivå på 10 %, vilket innebär 

att om hypoteserna är < 10 % finns det indikationer på signifikans, medans >10% 

indikerar att det inte finns någon signifikans (ibid.). En anledning av att vi använder oss 

av en signifikantnivå på 90 % är för att antalet som har svarat på webbenkäten endast 

ligger på 35st. Detta för att kunna upptäcka skillnaderna, vilket hade varit svårt om vi 

hade använt oss av en lägre signifikansnivå.     

Vi har även utfört Cronbach’s alpha test för att mäta tillförlitligheten på frågor inom 

varje variabel så att det mäter samma sak inom personlighet faktorn. Enligt Pallant 

(2010) finns det ett gränsvärde på 0,7, vilket menas att om värdet är över 0,7 så är det 

acceptabelt annars måste man beakta med försiktighet. I tabell 5.3.1 presenteras en 

sammanställning av Cronbach’s alpha test. Enligt tabellen kan man se att 

conscientiousness har högst värde med 0,832 medans neuroticism hade lägst värde på 

0,546. 

 

Tabell 5.3.1 Sammanstallning av Cronbach’s alpha test. 

 

Det visa sig förekoma multikollinearitet mellan våra oberoende variabler i den Linjär 

regressionsanalysen. Detta betyder att de oberoende variablerna egenskaper och 

personlighet är korrelerade i hög grad med varandra, vilket leder till att man inte kan 

hålla isär effekterna av de två variablerna på vårt beroende variabel (ibid.). För att 

motverka multikollinearitet har vi genomfört testerna var för sig på varje i de oberoende 

variablerna. 

  
Antal 

frågor Varationsvidd  Mean Sd Alpha 

Conscientiousness  3 4,33 - 7,00 5,56 0,85 0,832 

Oppenness 3 4,33 - 7,00 5,61 0,82 0,722 

Neuroticism  3 1,33 - 3,67 2,44 0,57 0,546 

Agreeableness 3 4,33 - 1,00 5,87 0,70 0,628 

Extraversion 3 4,33 - 7,00 5,77 0,71 0,591 
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5.4 Kolmogorov-Smirnov test  
För att testa om antagandet om våra beroenden variabler är normalfördelad används ett 

Kolmogorov-Smirnov test. I tabell 5.4 presenteras resultatet från testet. Det man kan 

utläsa från tabellen är att om värdet överstiger mer än 5 procents signifikansnivå är 

variabeln normalfördelad. Det vill säga att 2 av 3 beroende variabler är normalfördelad. 

Men eftersom komplexitet inte blev normalfördelat kan vi ändå behandla detta som det 

vore normalfördelat eftersom att det är ett större stickprov (n>30).   

Kolmogorov-Smirnov       

  Statistic df sig. 

Komplexitet 0,152 35 0,041 

Tidskrävande 0,143 35 0,067 

Tidseffektiv 0,172 35 0,010 
Tabell 5.4  Kolmogorov-Smirnov test. 

5.5 Korrelationsanalysen 
För att testa våra hypoteser har vi använts oss av en Korrelations test. Men för att kunna 

veta vilket Korrelations- test vi ska används oss av har ett Kolmogorov-Smirnov test 

genomförts på beroende variabeln (Pallant, 2010). Vi fick fram att frågeställningen om 

värderingsprocessen ansågs tidskrävande var inte normal fördelad, vilket i sin tur leder 

till att en Spermans test ska används för att beräkna korrelationen mellan variablerna 

(ibid.). Korrelationen mellan variablerna visar hur stark relation det finns mellan 

varandra, detta presenteras i tabell 5.5 i slutet av Korrelationsanalysen. Eftersom vi 

använder oss av SPSS har programmet automatiskt använt sig av en 95 % signifikant 

nivå men eftersom vi har valt att använda oss av en 90 % signifikansnivå har följande 

resultat framkommit i tabell 5.5. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Komplexitet 

          2. Tidskrävande ,365
**

          

3. Tidseffektiv ,689
**

 ,462
**

         

4. Utbildning -,033 ,076 -,013        

5. Erfarenhet 1 ,174 -,045 ,205 -,221       

6. Erfarenhet 2 ,251 ,102 ,265 -,110 ,549
**

      

7. Openness ,143 ,380
**

 ,351
**

 ,321 -,038 ,248     

8. Conscientiousness ,232 ,345
**

 ,395
**

 ,215 -,019 ,148 ,788
**

    

9. Neuroticism ,005 ,127 -,002 -,224 -,002 -,178 -,140 -,213   

10. Extraversion ,126 ,010 ,229 ,092 -,062 -,051 ,35
**

 ,600
**

 -,282  

11. Agreeableness -,030 -,104 ,064 ,089 ,187 ,191 ,490
**

 ,679
**

 -,310 ,674
**

 

* p < .10, ** p < .05, *** p < .01 

           Tabell 5.5  Sperman korrelations modell. 
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5.5.1 Variablerna om egenskaper och dess faktorer. 
Det gjordes sex stycken hypoteser inom den oberoende variabel egenskaper. Där 

testades om de oberoende variablernas utbildning och erfarenhet påverkar de beroende 

variablerna komplexitet, tidsåtgång och tidseffektivitet vid värderingsprocessen av 

varulagret. Där visar Korrelationstestet att det inte finns någon positiv korrelation eller 

någon statistisk signifikans mellan någon av dessa variabler.   

5.5.2 Variablerna om personlighet och dess faktorer. 
Här gjordes 15 stycken hypoteser på personlighets faktorer i den oberoende variabeln. 

För varje faktor: conscientiousness, openness, neuroticism, extraversion, agreeableness 

gjordes tre stycken hypoteser som skulle se om det finns något samband med 

komplexitet, tidsåtgång och tidseffektivitet vid värderingsprocessen av varulagret. Här 

fick vi fram fyra stycken hypoteser som visade en positiv korrelation. 

De två första var i conscientiousness hypoteserna H3: b) och c). Frågan H3 b) om hög 

grad av conscientiousness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen som mindre 

tidskrävande. Där visar korrelations test att det påträffas positiv korrelation då värdet 

var 0,345 (se tabell 5.5). 

Sen i H3 c) om hög grad av conscientiousness gör att ekonomen upplever sig som 

tidseffektiv vid värderingsprocessen av varulagret. Där visar korrelations test att det 

finns en positiv korrelation då värdet var 0,395 (se tabell 5.5). 

De två andra sambanden var i openness hypoteserna H 4: b) och c). Frågan H4 b) om 

hög grad av openness gör att ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret 

som mindre tidskrävande. Där visar korrelations test att det påträffas en positiv 

korrelation då värdet var 0,380 (se tabell 5.5). 

Sen i H4 c) om hög grad av openness gör att ekonomen upplever sig som tidseffektiv 

vid värderingsprocessen. Även här visar korrelations test att det finns en positiv 

korrelation då värdet var 0,351. I de övriga personlighets faktorer: neuroticism, 

extraversion och agreeableness visade korrelationstesten att de inte förekom något 

positiv samband med komplexitet, tidsåtgång och tidseffektivitet vid 

värderingsprocessen av varulagret (se tabell 5.5). 
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5.6 Hypotesprövning 
Slutligen kommer vi genom en Linjär regressionsanalys säkerställa om hypoteserna 

förkastas eller inte, dessutom kommer resultatet från varje hypotes prövning att 

redogöras var för sig.  

5.6.1 Hypotes 1: Utbildning 
I frågan om utbildning hade 26 stycken respondenter efter- eller högre gymnasial 

utbildning och 9 stycken gymnasial (se bilaga 2). Här mäter tre hypoteser om 

ekonomens utbildning har någon påverkan om värderingsprocessen av varulagret 

upplevs som komplex, tidskrävande och tidseffektivitet. För att mäta om utbildningen 

har en påverkan har linjär regressions analyser gjorts. Här visar linjär regressions analys 

att alla tre hypoteserna förkastat då deras värden inte är signifikant(se bilaga 3, bild 1). 

5.6.2 Hypotes 2: Erfarenhet 
I frågan om erfarenhet hade 29 stycken respondenter högre erfarenhet och 6 stycken 

mindre erfarenhet (se bilaga 2). Här mäter tre hypoteser om ekonomens erfarenhet har 

någon påverkan om värderingsprocessen av varulagret upplevs som komplex, 

tidskrävande och tidseffektivitet. Här visar linjär regressions analys att alla tre 

hypoteserna förkastat då deras värden inte är signifikant(se bilaga 3, bild 1).  

5.6.3 Hypotes 3: Conscientiousess 
Här mäts om ekonomen är noggrann som person, själv disciplinerad, ansvarsfull, rättar 

sig efter regler samt om dessa faktorer har någon inverkan på ekonomen vid 

värderingsprocessen. Utifrån vad respondenterna har svarat på våra tre frågor om 

conscientiousness, fick vi fram ett medelvärde på 5,56 på likertskalan. För att testa att 

våra tre frågor mäter samma sak har ett reliabilitet test med Cronbach's alpha utförts, 

resultatet blev 0,832 (tabell 5.3.1). Enligt Pallant (2010) bör värdet ligga över 0,7 för att 

det ska anses vara acceptabelt. Det första testet har undersökt om hög grad av 

conscientiousess gör att om ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret som 

mindre komplext. Resultatet visa ett värde på 0,197, vilket leder till att det inte blev 

statistiskt signifikant eftersom värdet översteg 0,10. Den andra hypotesen undersöker 

om hög grad av conscientiousness påverkar att ekonomen upplever värderingsprocessen 

som mindre tidskrävande. Här fick vi ett värde på 0,039 som blir statistiskt signifikant 

eftersom detta understiger 0,10. Det sista testet undersöker om hög grad av 

conscientiousness har någon påverkar om ekonomen är tideffektiv vid 

värderingsprocessen av varulagret.  
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Även här får vi ett värde på 0,028 som blir statistiskt signifikant. Resultatet av Linjära 

regressionsanalys visas i tabellerna 5.6.3.1, 5.6.3.2 och  5.6.3.3. 

 

Komplexitet     

Variables Std B Std Error 

Conscientiousness 0,21 0,27 

Kön -0,36* 0,41 

Ålder 0,15 0,02 

Constant 1,80 1,78 

F-värde 2,49  

Adj. R2 0,12  

VIF värde, högsta 1,03   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.3.1 Komlexitet Linjär regressionsanalys av conscientiousness.  

Tidskrävande     

Variables Std B Std Error 

Conscientiousness 0,68* 0,32 

Kön -0,81† 0,48 

Ålder 0,03 0,03 

Constant -1,01 2,09 

F-värde 2,92  

Adj. R2 0,15  

VIF värde, högsta 1,03   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.3.2 Tidskrävande Linjär regressionsanalys av conscientiousness.  

Tidseffektiv     

Variables Std B Std Error 

Conscientiousness 0,34* 0,32 

Kön -0,27† 0,48 

Ålder 0,16 0,03 

Constant -1,01 2,09 

F-värde 2,92  

Adj. R2 0,15  

VIF värde, högsta 1,03   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.3.3 Tidseffektiv Linjär regressionsanalys av conscientiousness.  
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5.6.4 Hypotes 4: Openness  
I denna hypotes mäts om ekonomen är öppen inför nya erfarenheter, lärdomar samt om 

dessa faktorer har någon inverkan vid värderingsprocessen av varulagret. Här fick vi ett 

medelvärde på 5,6 utifrån respondenterna svar på likertskalan.  

Cronbach's alpha reliabilitet test visade ett medelvärde på 0,722 (se tabell 5.3.1) vilket 

tyder att frågorna mäter samma sak (Pallant, 2010). Testerna som genomfördes i den 

linjära regressions analys, visade att openness inte har en påverkan om ekonomen 

upplever värderingsprocessen som komplex, då vi fick ett värde på 0,579. Men däremot 

visades att openness påverkar ekonomen om den upplever processen som tidskrävande, 

där testet visade ett värde på 0,028 vilket är under signifikansnivån 0,10. Även det 

tredje testet, där hög grad av openness gör att ekonomen är effektivare visade sig vara 

signifikant då värdet blev 0,096. Resultatet av Linjära regressionsanalysen visas i tabell 

5.6.4.1, 5.6.4.2 och 5.6.4.3. 

 

Komlexitet     

Variables Std B Std Error 

Openness 0,09 0,29 

Kön -0,35* 0,42 

Ålder 0,17 0,02 

Constant 2,75 1,91 

F-värde 1,94  

Adj. R2 0,08  

VIF värde, högsta 1,04   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.4.3 Komlexitet regressions analys openness. 

Tidskrävande     

Variables Std B Std Error 

Openness 0,37* 0,33 

Kön -0,24 0,48 

Ålder 0,17 0,03 

Constant -1,55 2,18 

F-värde 3,19  

Adj. R2 0,16  

VIF värde, högsta 1,04   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.4.2 Tidskrävande regressions analys openness. 
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Tidseffektiv     

Variables Std B Std Error 

Openness 0,26† 0,25 

Kön -0,47** 0,37 

Ålder 0,09 0,02 

Constant 2,24 1,67 

F-värde 4,70  

Adj. R2 0,25  

VIF värde, högsta 1,04   

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
Tabell 5.6.4.3 Tidseffektiv regressions analys openness. 

5.6.5 Hypotes 5: Extraversion  
Denna hypotes mäter om ekonomen är social ekonomen, pratsam, optimistisk samt om 

dessa faktorer har någon inverkan på ekonomen vid värderingsprocessen av varulagret. 

Medelvärdet vi fick utifrån vad respondenterna har svarat var 5,77 på likertskalan.  

Likadant som de andra testerna har vi haft tre frågor som ska mäta extraversion. För att 

säkerställa att alla tre frågorna mäter samma sak har ett reliabilitet test med Cronbach's 

alpha används, resultat blev 0,591 (se tabell 5.3.1). Resultat vi fick fram visade att alla 

tre hypoteserna förkastas eftersom det inte fanns något statistiskt signifikant samband 

mellan extraversion och hur ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret (se 

bilaga 3, bild 2).  

5.6.6 Hypotes 6: Agreeableness  
Dessa hypoteser mäter om ekonomen är vänlig som person, omtänksam, samarbetsvillig 

gentemot andra samt om dessa faktorer har någon inverkan på ekonomen vid 

värderingsprocessen. Utifrån vad respondenterna har svarat fick vi ett medelvärde på 

5,86 på likertskalan. Cronbach's alpha har genomförts för att säkerställa att alla tre 

frågorna mäter samma sak, resultatet blev 0,628 (se tabell 5.3.1). För att testa denna 

hypotes har Linjär regressionsanalys genomförts för att se om det finns signifikans.  I 

alla tre tester visade det sig att det inte fanns något statistiskt signifikant samband 

mellan agreeableness och hur ekonomen man upplever värderingsprocessen (se bilaga 

3, bild 3). 
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5.6.7 Hypotes 7: Neuroticism 
Denna hypotes mäter om ekonomen är känslomässig, ilsken, osäker som person samt 

om dessa faktorer har någon inverkan på ekonomen vid värderingsprocessen av 

varulagret. Medelvärdet från vad respondenterna har svarat låg värdet vid 2,43 på 

likertskalan.  Eftersom vi också har haft tre frågor om denna variabel har ett Cronbach’s 

alpha testet utförts, där resultatet blev 0,546 (se tabell 5.3.1). Linjära 

regressionsanalysen användes för att testa om det finns något samband mellan 

neuroticism och värderingsprocessen. Resultat vi fick fram visade att alla tre 

hypoteserna förkastas eftersom det inte finns något statistisk signifikant samband mellan 

neuroticism och hur ekonomen upplever värderingsprocessen eftersom värdarna 

översteg 0,10 (se bilaga 3, bild 4). 

 

5.7 Sammanställning av hypotesprövning 
I tabellerna (5.7.1 och 5.7.2) presenteras en sammanställning av alla hypotesprövningar 

som visar ifall hypotesen förkastas eller förkastas inte. Som vi kan utläsa från tabellen 

att alla hypoteserna förkastades. Sammanfattningsvis förkastades alla hypoteser i både 

egenskaper och personlighet men att i korrelationstestet indikerade att det finns en 

positiv korrelation i både conscientiousness och openness mot tidskrävande och 

tidseffektiv.   

 

Hypoteser  A) Komplexitet B) Tidkrävande C) Tidseffektiv 

H1:Utbildning   Förkastas Förkastas Förkastas 

H2:Erfarenhet   Förkastas Förkastas Förkastas 

H3:Conscientiousness   Förkastas Förkastas Förkastas 

H4:Openness   Förkastas Förkastas Förkastas 

H5:Extraversion   Förkastas Förkastas Förkastas 

H6:Agreeableness   Förkastas Förkastas Förkastas 

H7:Neuroticism   Förkastas Förkastas Förkastas 
Tabell 5.7.1 Sammanställning av hypotesprövning 
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6.  Diskussion och Slutsatser 
_______________________________________________________________________________________________ 

I det här sista kapitlet diskuteras studiens slutsatser samt resultatet från den empiriska 

analysen och hypotesprövningarna. Vidare kommer självkritik att riktas mot uppsatsen 

och slutligen förslag till vidareforskning. 

______________________________________________________________________ 

6.1Diskussion 
För att få en bra överblick på vilka varor som finns kvar i varulagret och vilket 

anskaffnings pris de har, måste företaget välja vilken värderingsmetod dem ska använda 

sig av (Ibarra, 2008; Smith, 2006). De värderingsmetoder som finns att välja mellan är 

FIFO och Genomsnittsmetoden, medans LIFO metoden inte är rekommenderad i 

Sverige (Smith, 2006).  

Enligt Smith, (2006); Westermark, (1996) är FIFO den vanligast använda 

värderingsmetoden i Sverige. När man sen ska bestämma anskaffningsvärdet kommer 

det att grundas på de senast anskaffade varor som ligger kvar i lagret vid 

räkenskapsårets utgång (Ibarra, 2008). Vår undersökning styrker detta då majoriteten av 

respondenterna använder sig av FIFO metoden (se bilaga 4, tabell 1). Undersökningen 

visar även att majoriteten av respondenterna värderar sitt lager till anskaffningsvärdet 

vid värderingsprocessen av varulagret (se bilaga 4, tabell 2). Vi anser att det kan beror 

på att ekonomerna tar hänsyn till realisationsprincipen som säger man inte ska värdera 

ett lager till ett framtida försäljningsvärde (Grönlund et al. 2009:). En annan orsak kan 

vara att ekonomen har försiktighetsprincipen åtanke och den säger att man ska värdera 

tillgångar lågt (Smith, 2006). 

 6.1.1 Egenskaper 

Tidigare forskning visar att om man ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga viss 

krävs det att man har vissa egenskaper (Dakko et al. 2009; Lindvall 2009; Schmidt & 

Hunter, 1998 ). Enligt Dakko et al. (2009) byter man numera jobb allt oftare, vilket 

medför att man samlar på sig mer erfarenheter som kan komma till nytta när man 

kommer till en ny organisation. Schmidt & Hunter (1998) visar även att en person som 

har utbildning, erfarenhet samt är allmänbildad, kommer att prestera bättre på sin 

arbetsplats. Vi har genom vår undersökning konstaterat att det inte föreligger någon 

sådan påverkan i vår studie.  
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Eftersom våra analyser och statistiska tester visar att det inte finns någon positivt 

korrelation mellan egenskaper och hur värderingsprocessen av varulagret upplevs (se 

tabell 5.5). Vidare kunde ingen signifikans påvisas i Linjär regressionsanalys (se bilaga 

3, bild 1). Därmed har vi förkastat alla sex hypoteserna som berörde egenskaperna 

utbildning och erfarenhet. Vi drar slutsatsen att oavsett hur hög utbildning eller 

erfarenhet som ekonomen har, upplever man värderingsprocessen av varulagret som 

komplex, tidskrävande och inte tidseffektiv. Detta instämmer med teorin där Wells 

(2001) menar att värderingsprocessen av varulagret är en av de mer komplexa och mer 

tidskrävande processerna i ett företags bokslutsrapport.  

En annan anledning kan vara att de som har hög utbildning och erfarenhet förstår 

processen mycket bättre och vet därför redan att den är komplex och tidskrävande och 

att man inte är tidseffektiv. Detta motsäger mot det scenario som vi presenterade i teori 

kapitlet (se sidan 14), där vi antog att ju högre utbildning och erfarenhet en ekonom 

skulle ha desto lättare skulle värderingsprocessen upplevas. 

6.1.2 Personlighet 
Tidigare forskning visar att arbetsprestationen kan påverkas av olika personlighets 

faktorer (Hurtz & Donovan, 2000). Vi har i vår studie konstaterat att det förekommer till 

en viss del sådan inverkan i undersökningen.  

Eftersom våra analyser och statistiska tester visar att det föreligger ett possitivt samband 

i korrelation på två variabler inom personligthetsfaktorn. Men att fortfarande alla 

hypoteser inom personlighets faktorn förkastades (se tabell 5.7.1). Hurtz & Donovan 

(2000) påpekade i deras studie att conscientiousness och extraversion är de två variabler 

som alltid är korrelerade med positiv arbetsprestation. Detta kunde vi se delvis i vår 

studie eftersom i vår korrelationstabell visade conscientiousness en positiv korrelation 

till tidskrävande och tidseffektiv. Vilket innebär att en ekonom som är noggrann, själv 

disciplinerad och ansvarsfull leder till att man upplever värderingsprocessen som 

mindre tidskrävande samt att man är effektivare vid värderingsprocessen. Den andra 

faktorn som visade ett positivt samband och signifikans var openness, detta visar att om 

man är öppen inför nya erfarenheter, nyfiken, har breda intressen och är kreativ kommer 

detta att leda till att värderingsprocessen upplevs som mindre tidskrävande samt att man 

är tidseffektiv vid värderingsprocessen. Detta kan bero på att en sådan person blir mer 

insatt i processen och kan lösa eventuella problem som kan uppstå under processen 

gång.  
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Faktorn extraversion fick inget positivt samband eller signifikans som Hurtz & 

Donovan (2000) påpekade att den borde få vid arbetsprestationer. En anledning till detta 

anser vi kan vara att en del av värderingsprocessen är datoriserad, vilket gör att om man 

är social, pratsam och agerar bekvämt med andra inte har lika stor påverkan på hur 

värderingsprocessen kommer att upplevas. Datoriseringen medför att ekonomen kanske 

inte har lika mycket kontakt med andra medarbetare under processen gång, vilket göra 

denna faktor blir mindre betydelsefull i denna arbetssituation. 

Tillförlitligheten att våra frågor mätte samma sak var på en acceptabel nivå med vissa 

värden som understeg gränsvärdet. Även om Cronbachs alfa för femfaktormodellen 

testet totalt var relativt låg, var det endast conscientiousness och openness som var på 

gränsen till acceptabel. En anledning att de blev så kan bero på skillnader i 

urvalsgrupperna. Från Zakrisson (2010) studie där denne använde just 

femfaktormodellen mot mindfulness visade studien högre Cronbachs alfa värden men 

att denne har riktat in sig mot studenter i sin undersökning. Detta kan ha påverkat 

värdarna eftersom urvalet i den studien kan tänkas ha bidragit till en större spridning 

över populationen.   

 

 

Att mäta personlighetsfaktorer kan också diskuteras. Enligt Digman (1990) studie 

menar man att personlighetsfaktorer är stabila och att man kan direkt koppla de till en 

persons beteende, men problemet med detta är att beteendet också kan påverkas av 

något utanför studien t.ex. att man har olika beteende i specifika situationer vilket leder 

till att man har andra responser än vanligt.  Detta kan innebära att det resultatet vi har 

från femfaktormodellen i vår studie skulle kunna tänkas ha påverkas till andra 

bakomliggande variabler. Detta kan påverkas beroende på hur respondenterna har mått 

eller har påverkas av andra händelser som vi inte känner till, vilket kan ha lett till att 

respondenten kan ha svarat annorlunda vid ett annat tillfälle. Digman (1990) menar att 

femfaktormodellen ger oss en användbar modell som karaktäriserar individuella 

skillnader och att dessa kan mätas med hög reliabilitet och validitet. I Zakrisson (2010) 

studie menar man att femfaktormodellen inte bara varierade från person till person utan 

också beroende på om respondenten har haft social kontakt med andra medans man 

svarade. Detta kan också ha påverkat vår studie eftersom vi skickat ut enkäten  ibland 

till flera ekonomer inom ett och samma företag.  

 



 

36 
 

6.2 Slutsats 
Syftet med studien är att förklara sambandet mellan ekonomens egenskaper och 

personlighet och hur dessa påverkar vid lagervärderingen på medelstora och stora 

tillverkande företag. Vi har med hjälp av tidigare forskning samt undersökningens 

empiriska analys dragit slutsatser att det finns några faktorer som påverkar hur 

ekonomen upplever värderingsprocessen av varulagret. Det är personlighets faktorn 

conscientiousness och openness som har en påverkan och gör att ekonomen upplever 

värderingsprocessen som mindre tidskrävande och är tidseffektiv. Egenskaper som 

utbildning och erfarenheten tycks inte ha någon påverkan enligt undersökningens 

empiriska analys. Vi har genom vår studie bidragit till en ökad förståelse om hur 

personligheten påverkar ekonom vid värderingsprocessen. Detta resultat som vi har 

bidragit med kan vara användbart för arbetsgivare då de ska anställa en ny ekonom till 

företaget. Resultatet visar att arbetsgivaren bör lägga mer fokus på en ekonomens som 

har bra personlighet än en som har högre utbildning och erfarenhet. 

6.3 Självkritik 
En orsak till våra svar är att vi har haft ett för litet test. Med tanke på den 

svarsfrekvensen (se tabell 5.2) som studien har erhållit måste en försiktighet beaktas när 

vi drar slutsatser av studien. Detta skulle vi ha graderat oss mot genom att kompletterat 

vårt examensarbete med förstudie av en kvalitativ undersökningsmetod. Där vi skulle ha 

intervjuat ett antal ekonomer för att få en bättre grund att stå på och sen kunna jämföra 

svaren från förstudien med enkätens svar.  

 

Detta hade gjort att man hade fått mer realistiska slutsatser. Om vi hade gjort en 

förstuide innan vi hade gjort vår enkät hade man kunnat kortat ner på antalet frågor och 

preciserat så att dom verkligen mäter samma sak. Detta problem kunde vi tydligt se när 

Cronbach’s alpha test gjordes, eftersom några variabler inte uppnådde gränsvärdet 0,7. 

Detta kunde ha upptäcks mycket tidigare om en förstudie hade gjorts eftersom de 

intervjuade antar vi hade märkte att ett visst antal frågor kunde kopplas med fler än en 

variabel. Men på grund av tidsbristen var det inte möjligt att genomföra dessa 

kompletterande intervjuer. En orsak till den låga svarsfrekvensen anser vi kan vara att 

vår enkät bestod av 37 stycken frågor. Detta nämner vi i enkätens presentation, vilket vi 

anser kan ha misslet ekonomerna att tror enkäten är tidskrävande och därmed inte har 

gjort den. Denna slutsatsen kunde vi dra eftersom vi har fått in 22 registreringar om att 

enkäten har öppnats men man har inte svarat i den.  
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En annan orsak kan vara att vi i vissa företag hade svårt att hitta kontaktuppgifter till 

företagets ekonom, utan fick istället skicka enkäten till företagens informations e-mail.  

Detta kan ha då lett till att företagen har förkastat enkäten eftersom den inte var riktad 

till någon. Slutligen tror vi att vissa respondenter kanske ansåg att personlighets frågor i 

enkäten var för personliga och svara därför inte på den delen. Detta kunde vi se 

eftersom vi fick in en del ofullständiga enkäter på personlighets frågor, vilket gjorde att 

vi fick räkna dem till bortfall. Som vi tog upp innan så kan det vara också att 

respondenterna ansåg att många frågor frågade om samma sak och svarade därför heller 

inte på dem. En lösning kunde ha varit att man i webbenkäten satte in en begränsning att 

man måste svara på alla frågor för att kunna gå vidare i enkäten. Men problemet med 

detta hade då varit att om en respondent inte hade velat svara på en fråga och inte 

kunnat gå vidare hade denna personen inte avslutat enkäten utan bara stäng ner sin 

webbläsare och inte alls gjort den.        

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har det dykt upp tankar om vad som vore intressant att fortsätta 

forska i. Då det uppenbarligen inte finns mycket forskning om hur just egenskaper och 

personlighet påverkar en ekonomen i dennes arbete vid värderingsprocessen av 

varulagret. Därför är det vid en eventuellt fortsatt forskning intressant att göra om hela 

studien med en kvalitativ undersökningsmetod, vilket vi tror hade givit en mer 

djupgående analys samt medför högre validitet. Det hade varit intressant att undersöka 

om det finna några andra faktorer som kan påverka hur ekonomen upplever 

värderingsprocessen, ett tänkbart fall kan vara om företagets revisor är närvarande vid 

värderingsprocessen och vilken inverkan det skulle ha på ekonomen. 

Det skulle även vara intressant att forska i en annan synvinkel, där man granskar valen 

av värderingsmetoder. Då hade det varit intressant att granska utländska företag som får 

tillämpa LIFO metoden och jämföra med svenska företag som inte får samt undersöka 

om det blir någon skillnad i värderingen av varulagret mellan utländska och svenska 

företag. 

 

6.5 Etik och samhällsfrågor 
Utifrån vår studie kunde vi göra ett antagande att  en individs kompetens inte hade 

någon påverkan, medans personligheten hos en individ hade en påverkan om hur en 

ekonom upplever värderingsprocessen. Conscientiousness har i undersökningen visats 

vara den viktigaste personlighets faktorn som påverkar  arbetsprestation.   
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Undersökningen kan leda till att man i fortsättningen lägger större fokus på en individs 

personlighet istället för dennes utbildning när ett företags ska rekrytera en ny 

anställd/ekonom För ämneskunskaper kan man alltid faktiskt få utan en utbildning 

medans ens personlighet är svårare att ändra. Men som sagt, när det råder brist på folk 

till en viss plats blir den formella utbildningen mindre värd. 
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(Digman, 1990) (Zakrisson, 2010) 
 

Bilaga 1: Informations brev samt webbenkät 

 

Informationsbrev till Företagen 

 

Vi är två ekonomer på Högskolan i Kristianstad som går ekonomi linjen med inriktning 

Revisor/Controller. Just nu gör vi vår avhandling i vår kandidat- uppsats, där vi har valt 

att inrikta oss på hur ekonomens egenskaper och personlighet påverkar värderingen av 

varulagret hos tillverkande företag. Vi vore jätte tacksamma om ni kunde ta er tid (ca 5-

7 min) att besvara vår webbenkät som både fungerar till PC och Smartphones. Du får 

mer än gärna vidarebefordra detta mail till fler som inom Er avdelning arbetar med 

varulagersvärderingen. 

Materialet kommer endast brukas för det avsedda forskningsändamålet och kommer vidare 

efter undersökningen att dementeras. Vid intresse skickar vi givetvis ut en kopia av studien 

när den är sammanställd. 

 

Webbenkät: Länken 

 

Vi kommer att behandla alla svar utifrån de etiska principer som vi följer på högskolan i 

Kristianstad, vilket innebär att vi inte kommer att använda oss av några namn på företag 

i avhandlingen.  

 

Ni är välkomna att kontakta oss eller vår handledare med eventuella frågor och 

synpunkter.  

Tack på förhand! 

Atdhe Qerimaj  Egzon Thaqi 

0723090562   0707255530 

Atqe0001@stud.hkr.se  Egth0001@stud.hkr.se 

 

  

mailto:Atqe0001@stud.hkr.se
mailto:Egth0001@stud.hkr.se
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Välkomna! 

 

Instruktion; Detta formulär består av 37 frågor skrivna i form av påståenden som kommer att ta 
ca 5-7 min. Din uppgift är att ta ställning till vilket av dessa svar som bäst stämmer in på Dig och 
Din situation just nu. I slutet på formuläret finns det ett utrymme för att ge kommentarer om Du 
finner någon fråga svår att besvara eller vill ge en allmän kommentar. Enkätens är uppbyggd på 
att mäta tre faktorer; Egenskaper, Processen, Personlighet. Vi hoppas att vi kan få svar från er 
senast fredagen den 17 maj 

 

1. Kön 

Man  Kvinna 

 

2. Ålder 

  _ _ _ _ _ _ 

3. Utbildning 

Gymnasial Eftergymnasial 1 – 2 år Eftergymnasial 3 – högre 

  

4. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. Min titel inom yrket är för närvarande 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6. Hur många år har du jobbat med att värdera ett varulager? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Hur upplever du lagervärderingsprocessen? 

Mycket 
svårt 1 

2 3 4 5 6 
Mycket lätt 

7 
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8. Vad anser du är svårast med lagervärderingsprocessen? 

 Inventering 

 Värderingsprinciper (ex; Anskaffningsvärdet)  

 Flödesmodeller (ex; FIFO) 

 Inkurans 

 

       Annat/vet ej 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

9. Anser du att värderingsprocessen av ert varulager inte är tidskrävande? 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

      

10.  Är du effektiv vid värderingsprocessen av ert varulager? 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

11. Hur skulle ni kunna effektivisera er lagervärderingsprocess? 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

12. Anser du att ert IT system stödjer er tillräckligt vid lagervärderingsprocessen av ert 
varulager? (Om ni inte har något IT system behövs inget svar anges) 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

13. Vilken metod anser ni passar bäst för att hantera flödet av varor? 

FIFO – First in First out LIFO – Last in First out Genomsnittsmetoden  
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14. Vilken metod använder ni er av för att hantera flödet av varor? 

FIFO – First in First out LIFO – Last in First out Genomsnittsmetoden  

  

15. Varför använder ni er av den metoden? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

16. Vad för slags varulager har i ert företag? (Markera de alternativ som stämmer överens 
med er verksamhet)  

Råvarulager Produkter i arbete  Färdigt varulager 

  

 Annat/vet ej 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

17. Vilken typ av varulager anser du är svårast att värdera? 

Råvarulager Produkter i arbete  Färdigt varulager Annat/vet ej 

   

   

18. Varför anser du att det är svårt? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

19. Vilket av följande alternativ anser ni vara bäst att använda sig av vid värdering av 
varulager? 

Anskaffningsvärde 
Förväntade framtida 

försäljningspriset 
Balansdagens 

anskaffningspris 
Balansdagens 
försäljningspris 

   

   Annat/vet ej 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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20. Vilket av följande alternativ använder ni er av vid värdering av varulager? 

Anskaffningsvärde 
Förväntade framtida 

försäljningspriset 
Balansdagens 

anskaffningspris 
Balansdagens 
försäljningspris 

   

   Annat/vet ej 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

21. Varför använder ni den/dessa metoder för att värdera ert varulager? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

22. Jag är strukturerad i mitt arbete 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

23. Jag är självdisciplinerad  

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

24. Jag gör mer än vad som förväntas av mig 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

      

25. Jag är utåtriktad person 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 
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26. Jag är samarbetsvillig 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

27. Jag litar på att mina arbetskamrater gör sina arbetsuppgifter 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

28. Jag har medkänsla för andra medarbetare  

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

      

29. Jag agerar bekvämt tillsammans med andra 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

30. Jag kan hantera många saker på en gång 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

31. Jag blir lätt arg 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

32. Jag blir lätt stressad  

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 
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33. Jag kan bli osäker i mitt arbete 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

 

34. Jag är öppen för nya erfarenheter och lärdomar 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

      

35. Jag tycker om att lösa komplexa problem 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

 

36. Jag kan hantera mycket information 

Instämmer 
inte 1 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 7 

      

 

37. Allmän kommentar 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Sammanställning av utbildning och erfarenhet 

 
Utbildnings 

nivå     

  Antal Procent  

Gymnasial  9 26 % 

Eftergymnasial  26 74 % 

Totalt  35 100 % 

    

Erfarenhet     

    Antal Procent 

Låg 6 17 % 

Hög 29 83 % 

Totalt 35 100 % 

   Hög: 5+ 
  Låg: <=4 
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Komlexitet Tidskrävande Tidseffektiv

Variables Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig.

Constant 3,98 1,90 0,04* 0,72 2,32 0,76 4,93 1,69 0,00**

Utbildning 0,03 0,56 0,86 0,19 0,68 0,31 0,06 0,50 0,73

Erfarenhet 0,21 0,04 0,37 -0,02 0,05 0,92 0,29 0,03 0,18

Kön -0,36 0,42 0,04* -0,30 0,52 0,09† -0,50 0,38 0,00**

Ålder 0,04 0,04 0,87 0,28 0,04 0,27 -0,07 0,03 0,74

F-värde 1,58 1,17 3,15

Adj. R2 0,06 0,02 0,20

VIF värde 2,09 2,09 2,09

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Komlexitet Tidskrävande Tidseffektiv

Variables Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig.

Constant 3,98 1,90 0,04* 0,72 2,32 0,76 4,93 1,69 0,00**

Utbildning 0,03 0,56 0,86 0,19 0,68 0,31 0,06 0,50 0,73

Erfarenhet 0,21 0,04 0,37 -0,02 0,05 0,92 0,29 0,03 0,18

Kön -0,36 0,42 0,04* -0,30 0,52 0,09† -0,50 0,38 0,00**

Ålder 0,04 0,04 0,87 0,28 0,04 0,27 -0,07 0,03 0,74

F-värde 1,58 1,17 3,15

Adj. R2 0,06 0,02 0,20

VIF värde 2,09 2,09 2,09

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Komlexitet Tidskrävande Tidseffektiv

Variables Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig.

Constant 3,98 1,90 0,04* 0,72 2,32 0,76 4,93 1,69 0,00**

Utbildning 0,03 0,56 0,86 0,19 0,68 0,31 0,06 0,50 0,73

Erfarenhet 0,21 0,04 0,37 -0,02 0,05 0,92 0,29 0,03 0,18

Kön -0,36 0,42 0,04* -0,30 0,52 0,09† -0,50 0,38 0,00**

Ålder 0,04 0,04 0,87 0,28 0,04 0,27 -0,07 0,03 0,74

F-värde 1,58 1,17 3,15

Adj. R2 0,06 0,02 0,20

VIF värde 2,09 2,09 2,09

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Komlexitet Tidskrävande Tidseffektiv

Variables Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig. Beta Std Error Sig.

Constant 3,98 1,90 0,04* 0,72 2,32 0,76 4,93 1,69 0,00**

Utbildning 0,03 0,56 0,86 0,19 0,68 0,31 0,06 0,50 0,73

Erfarenhet 0,21 0,04 0,37 -0,02 0,05 0,92 0,29 0,03 0,18

Kön -0,36 0,42 0,04* -0,30 0,52 0,09† -0,50 0,38 0,00**

Ålder 0,04 0,04 0,87 0,28 0,04 0,27 -0,07 0,03 0,74

F-värde 1,58 1,17 3,15

Adj. R2 0,06 0,02 0,20

VIF värde 2,09 2,09 2,09

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 

Bilaga 3: Sammanställning av Linjär regressionsanalys 

Tabell 1 

 

Tabell 2 

 

Tabell 3 

 

Tabell 4 
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Bilaga 4: Sammanställning av  olika redovisningsval 

 

 

Tabell 1: Sammanställning val av värderingsmetoder. 

 

 

  Använder sig av  Föredrar att använda 

      Antal       Procent      Antal         Procent 

FIFO - First in First out 26 74 % 23 66 % 

Genomsnittsmetoden  9 26 % 12 34 % 

LIFO - Last in First out 0 0 % 0 0 % 

Totalt 35 100 % 35 100 % 

 

 

Tabell 2: Sammanställning val av anskaffningsvärde. 

 

  Använder sig av 

Föredrar att 

använda  

  

   

Antal 

     

Procent 

     

Antal  

       

Procent  

Anskaffningsvärde 27 77 % 24 69 % 

Förväntade framtida 

försäljningspriset 1 3 % 2 6 % 

Balansdagens anskaffningspris 6 17 % 8 23 % 

Balansdagens försäljningspris 1 3 % 1 3 % 

Total 35 100 % 35 100 % 

 

 

Tabell 3: Sammanställning av varutyper på lagret. 

 

  Typ av varulager Svårast att värdera 

        Antal          Procent        Antal            Procent  

Råvarulager 14 40 % 4 11 % 

Produkter i arbete 8 23 % 25 71 % 

Färdigt varulager 9 26 % 4 11 % 

Annat/vet ej 4 11 % 2 6 % 

Total 35 100 % 35 100 % 

 

 


