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Uppsatsens struktur 
Uppsatsen har 
disponerats på så sätt 
att vi i en inledning 
börjar med att 
presentera bakgrunden 
till begreppet 
rättvisande bild. Vi går 
kortfattat igenom 
begreppets ursprung i 
den brittiska 
redovisningen och hur 
det via EG-direktiv 
infördes i svensk 
lagstiftning. 
Bakgrunden kommer 
att leda fram till en 
problemdiskussion som 
sedan utmynnar i vårt undersökningsproblem och syfte. I det efterföljande 
metodkapitlet visar vi vilket tillvägagångssätt vi använt oss av för att samla 
in information och vilken typ av undersökning som genomförts. I kapitlet 
därefter förklarar vi hur det svenska redovisningssystemet är uppbyggt. Vi 
tar även upp de viktigaste svenska och internationella normgivarna inom 
redovisningsområdet. Sedan följer ett kapitel med grundläggande principer 
och förhållningssätt inom externredovisningsområdet i Sverige och andra 
länder. Detta är nödvändigt för att få en uppfattning om 
redovisningsinformationens roll. I det efterföljande kapitlet ägnar vi oss åt 
att presentera den information som vi har samlat in under våra intervjuer. 
Där återfinns även en kort presentation av våra respondenter för att läsaren 
ska få en uppfattning om deras kunskap inom redovisningsområdet. Vi 
avslutar uppsatsen med några egna slutsatser och reflektioner om begreppet 
rättvisande bild. 
 

1. Inledning 

2.Tillvägagångssätt 

4. Vår föreställningsram

5. Tankar från verkligheten 

6. Slutsatser och egna reflektioner 

3. Normer och normgivare

Figur 1: Uppsatsens disposition, egen 
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1 Inledning 
I detta kapitel avser vi att ge 
en kortfattad beskrivning av 
begreppet rättvisande bild, 
dess ursprung och hur 
begreppet införts i den 
svenska lagstiftningen. Vi 
kommer även att föra en 
problemdiskussion som leder 
fram till vår 
undersökningsfråga. Slutligen 
ges syftet med vår 
undersökning och en avgränsning  
av frågeställningen.  

1.1 Bakgrund 
Under vår utbildningstid har rättvisande bild förekommit som ett 
återkommande begrepp i redovisningslitteraturen utan att begreppet givits 
en innebörd. Begreppets betydelse har setts som självklar då motsatsen, 
felvisande bild, naturligtvis vore otänkbart. Det kan dock vid en närmare 
undersökning om begreppets innebörd uppstå osäkerhet om hur det ska 
tolkas. Detta då det inte finns några tydliga definitioner som förklarar hur 
begreppet skall förstås i svensk redovisning.  
 
Begreppet har sitt ursprung i den engelska aktiebolagslagen (Companies 
Act), där det benämns ”true and fair view”. Även där saknas det en klar 
definition och begreppet visar sig vara svårtolkat. Ett exempel som 
tydliggör detta återfinns i P J Waltons artikel ”True and Fair View in 
British Accounting” där inte ens redovisare tycks ha en klar uppfattning om 
begreppets betydelse. Exemplet i artikeln är taget från en tv-intervju med 
tre framstående brittiska redovisare som ombads att definiera begreppet 
”true and fair view”. Frågan ledde till att en revisor skrattade, en annan satt 
tyst. Den tredje, som var ekonomichef i ett multinationellt företag bad om 
tid att tänka på saken.1  
                                                 
1 Walton, P J, “True and Fair View in British Accounting” European Accounting 
Review2, No 1, 1993 
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1.1.1 Begreppet inom EU 

Ett syfte med bildandet av nuvarande EU var att skapa en inre marknad 
med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. För att uppnå 
dessa fyra friheter förespråkade gemenskapen en anpassning av 
medlemsländernas regler och principer till de regler som skulle gälla inom 
EU.2 
 
Det främsta syftet med harmoniseringen av redovisningen inom EU är att 
skapa en lägsta gemensam skyddsnivå för delägare, borgenärer och andra 
intressenter. Harmoniseringen skulle dessutom underlätta företagens 
verksamhet och samarbete på den gemensamma inre marknaden. De 
verktyg som används av unionen för att harmonisera reglerna mellan 
medlemsstaterna är direktiv. EU har utfärdat tre direktiv på den allmänna 
bolagsrättens område som omfattar redovisning. Ett av dem var det fjärde 
bolagsdirektivet som togs in i EG-rätten 1978. Syftet med det fjärde 
direktivet var att skapa rättsliga minimikrav för omfattningen av ekonomisk 
information som bolagen ska vara skyldiga att redovisa för allmänheten. 3  
 

1. Årsbokslutet skall bestå av balansräkning, resultaträkning 
och noter. Dessa handlingar bildar en helhet. 

2. Årsbokslutet skall upprättas på ett överskådligt sätt och enligt 
föreskrifterna i detta direktiv. 

3. Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets 
tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. 

4. När tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte 
räcker till för att ge en rättvisande bild enligt punkt 3, skall 
ytterligare upplysningar lämnas. 

5. Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i detta 
direktiv är oförenlig med den skyldighet som föreligger enligt 
punkt 3, skall avsteg göras från den förstnämnda föreskriften 
så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje sådant 
avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för 
avsteget och om den inverkan som detta kan ha på bolagets 
tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. 

                                                 
2 Thorell, P ”EG: s Redovisningsrätt” (1993) 
3 Ibid. 
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Medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan ske och får 
föreskriva de undantagsregler som behövs. 

6. Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information 
lämnas i årsboksluten utöver vad som fordras enligt detta 
direktiv. 

            EG:s fjärde direktiv, artikel två 
 
Kravet på rättvisande bild återfinns i EG:s direktiv fjärde direktiv, artikel 
två, punkt tre, som återfinns ovan. När begreppet infördes i 
medlemsländerna uppstod komplikationer på grund av skillnader i kultur, 
språk och legala system. Begreppet var nytt i många av medlemsländerna 
och har i huvudsak tolkats på två olika sätt, den anglosaxiska och den 
kontinentala tolkningen.4 
 
Den anglosaxiska tolkningen menar att rättvisande bild är överordnad all 
annan lagstiftning. Den engelska aktiebolagslagen kräver att finansiella 
rapporter från brittiska företag ska ge ”a true and fair view” av 
verksamheten. Där ses det som ett principiellt synsätt vilket innebär att 
redovisningen ska spegla den ekonomiska innebörden för företaget och inte 
endast vara formellt riktig, ”Substance over form”. I Storbritannien har 
lagstiftaren valt att använda ”true and fair view” som huvudregel och givit 
de legala redovisningskraven en underordnad roll. Detta innebär att 
brittiska företag är skyldiga att avvika från lagen om det behövs för att 
redovisningen ska ge ”a true and fair view” av företagets resultat och 
ställning. Denna override-regel får sin innebörd i det fjärde EG-direktivet, 
andra artikeln, punkt 5 som återfinns ovan. Regeln har varit omdiskuterad i 
många länder angående om den ska införas eller inte.5  
 
Den kontinentala tolkningen som görs i exempelvis Tyskland och andra 
länder med kontinental redovisningstradition innebär att om ett företag 
följer landets redovisningslagstiftning så ges automatiskt en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning. Därför har rättvisande bild främst 
betydelse i frågor som inte är lagreglerade och vid bedömning av behovet 
av tilläggsupplysningar. I dessa länder har override-regeln inte införts då 

                                                 
4 Radebaugh, L, Gray, S ”International accounting and multinational enterprises” 
(1997) 
5 Thorell, P  ”EG: s Redovisningsrätt”  (1993) 
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det ansetts att det alltid är tillräckligt att lämna tilläggsupplysningar för att 
ge en rättvisande bild.6  

1.1.2 Införandet av begreppet i Sverige 

Sveriges medlemskap i EU innebar att även Sverige var tvunget att anpassa 
vissa lagar till de regler som gäller inom unionen. Denna harmonisering av 
lagstiftningen medförde att också den svenska redovisningen berördes. 
Sverige anpassade sig efter EG:s bolagsdirektiv genom att den 1 januari 
1996 införa den nya Årsredovisningslagen (ÅRL). En av nyheterna i den 
nya lagen var införandet av begreppet rättvisande bild.7 
 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets 
ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande 
bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 
 
  Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 
rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning 
om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not”. 
ÅRL 2 kap. 3§ 

 
Sverige har tolkat det fjärde direktivet på ett sätt som liknar den 
kontinentala tolkningen, vilket inneburit att override-regeln inte har 
införlivats i svensk lagstiftning. I Sverige är god redovisningssed en 
etablerad generell rättslig standard som grundas på en förekommande 
praxis och utgivna rekommendationer. Begreppet rättvisande bild torde 
istället ha sin tyngdpunkt endast i enskilda fall och inte användas generellt.8  
 
Tolkning av lagtexten i ÅRL kan bli problematisk eftersom lagen bygger 
på EG-direktiv. Dessa är ofta allmänt formulerade, öppna för tolkning och 
många gånger ett resultat av politiska överenskommelser och 
kompromisser mellan olika medlemsstaters rättssystem. Direktiven saknar 
dessutom förarbeten som vanligtvis är en hjälp vid tolkning av syftet med 
lagar. Det som återfinns i direktiven är kortfattade ingresser som dock inte 
underlättar tolkning av lagtexten i någon större utsträckning. Dessa 

                                                 
6 Thorell, P  ”EG: s Redovisningsrätt”  (1993) 
7 Kylebäck, S,  Brännström, D ”ÅRL i praktiken” (1998) 
8 Thorell, P ”ÅRL”  (1996)   
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tolkningsproblem ledde till en viss försiktighet när direktiven infördes på 
nationell nivå eftersom det inte med säkerhet gick att bestämma innebörden 
i direktiven. Försiktigheten visas av att den svenska lagstiftaren har avstått 
från förarbetsuttalande för att inte ge en vilseledande bild av rättsläget. 
Anledningen till detta är att de då skulle kunna ge uttryck för en särskild 
svensk uppfattning som skulle kunna underkännas av EG-domstolen.9 
Årsredovisningslagens förarbeten innehåller därför ingen klar definition av 
innebörden av rättvisande bild. 
 

”Även om innebörden i begreppet är oklar kan dock vissa 
slutsatser dras. Enligt regeringens mening bör begreppet 
sålunda förstås som ett övriga föreskrifter i direktivet 
överordnat krav på att balansräkningen, resultaträkningen 
och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan 
ekonomisk information att läsaren kan få en så riktig bild som 
möjligt av bolagets ekonomiska situation.” 
Proposition 1995/96:10 

 
Följande exempel visar på olika tolkningar av begreppets innebörd. 
Exemplet handlar om Linköpings kommunala fastighetsbolag Sankt Kors 
och deras byggnad, Mjärdevi Center. Bolagets revisor är tveksam till om 
årsredovisningen följer lagen och om den ger en rättvisande bild av 
bolagets ekonomi.  
 
Sankt Kors har investerat 200 miljoner kronor i byggnationen av Mjärdevi 
Center. Byggnaden kommer vid färdigställandet att ha ett marknadsvärde 
på 150 miljoner kronor. I årsredovisningen för 2002 tas Mjärdevi Center 
upp som en tillgång under pågående nyanläggningar. För att de redovisade 
tillgångarna i bolaget någorlunda ska motsvara marknadsvärdet bör 
företaget skriva ned byggnadens värde med 50 miljoner kronor. Sankt Kors 
redovisar tillgångar på nästan 650 miljoner kronor, varav mark och 
byggnader är den stora delen. Omkring 100 miljoner kronor av det är eget 
kapital, resten är lån. En nedskrivning med 50 miljoner kronor skulle därför 
halvera det egna kapitalet.  Osäkerheten av värdet på fastigheten är så stor 
att revisorn Arne Gunnarsson ger följande kommentar i 
revisionsberättelsen: 
 

                                                 
9 Svensson, B, Edenhammar, H ”Årsredovisningslagen”, (2000) 
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"Med hänsyn till rådande konjunkturläge och osäkerheten i 
marknadens utveckling är värdet av projektet Mjärdevi 
Center svårbedömt. På grund av osäkerheten beträffande 
projektets värde kan vi inte uttala oss om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den därmed ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige." 
Sankt Kors årsredovisning 

 
Sankt Kors styrelseordförande, kommunalrådet Gösta Gustavsson, 
bekymrar sig inte särskilt om revisorernas anmärkning.  
 

”Jag har förståelse för deras svårighet att göra en bedömning 
i en marknad som rör sig upp och ned”  
Östgöta Correnspondenten 2003-04-14 

 
På frågan om årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sankt Kors 
resultat och ställning svarar han att informationen är den bästa möjliga och 
att den ger en rättvisande bild. Vidare ställs frågan om en revision av ett 
kommunalt bolag ska vara fläckfri och att en revisor ska kunna skriva att 
den följer årsredovisningslagen säger han.10 
 

”Jag har ingen anledning att kommentera revisorernas sätt 
att skriva. Vi har att följa vad våra ägare tycker.” 
Östgöta Correnspondenten 2003-04-14 

 
Detta visar att revisorn Arne Gunnarsson inte delar styrelseordförande 
Gösta Gustavsson synsätt om vad som är en rättvisande bild. Detta 
uttalande pekar även på att det effektiva påtryckningsmedel som en oren 
revisionsberättelse är för kommersiella företag inte fungerar på ett 
kommunalt bolag som Sankt Kors. 

 

                                                 
10 Östgöta Correnspondenten ”Bygge urholkar kommunalt bolag” 2003-04-14 
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1.2 Problemdiskussion 
Vid införandet av begreppet rättvisande bild i ÅRL överlämnade 
lagstiftaren tolkningen åt normgivande organ och praxis. Det finns dock 
inget entydigt klargörande om begreppets innebörd. Otydligheten kan leda 
till att skillnader i tolkningen kan uppstå när den baseras på redovisarnas 
subjektiva åsikter. Detta torde innebära att kvaliteten på årsredovisningarna 
blir lidande då exempelvis jämförbarhet mellan bolag blir svårare då 
begreppet kan ha tolkats olika. Då begreppet används regelbundet inom 
redovisningsområdet torde redovisare ändå ha en utbredd uppfattning om 
vad som är en rättvisande bild även om det inte är klargjort i praxis. 
Eftersom det är ett centralt begrepp inom redovisning anser vi att det är 
eftersträvansvärt att ta reda på vad rättvisande bild har för betydelse för 
redovisare. För att få en uppfattning om vad redovisare anser vara en 
rättvisande bild så anser vi att det är nödvändigt att undersöka vilket 
resonemang de för när de kommer fram till ståndpunkten att en 
årsredovisning ger en rättvisande bild. Det är därför viktigt att förstå vilka 
bakomliggande faktorer som avgör om kravet på rättvisande bild uppnås av 
ett företags årsredovisning. Med redovisare avser vi revisorer, 
redovisningsexperter och redovisningsansvariga i börsnoterade eller större 
företag. Denna diskussion leder oss fram till den primära frågeställningen 
för vår undersökning: 
 

 Vilken innebörd lägger redovisare i begreppet rättvisande bild? 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att söka förståelse för vad begreppet 
rättvisande bild står för och hur det används av redovisare. Dessutom är 
syftet att undersöka vad som medverkar till att en årsredovisning ger en 
rättvisande bild av företaget. 

1.4 Avgränsning 
Då betydelsen av begreppet rättvisande bild påverkats av respektive lands 
redovisningstradition och redovisningspraxis har det fått olika betydelse 
inom EU:s medlemsländer. Vi bygger vår undersökning utifrån svenska 
förhållanden och kommer därför inte att göra någon djupare jämförelse 
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med hur EU-länder tolkar begreppet. Vi kommer dock att ge en kortare 
presentation av hur begreppet används i de nordiska länderna.  
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2 Tillvägagångssätt 
Vår avsikt med detta kapitel 
är att klargöra och motivera 
den undersökningsansats och 
det tillvägagångssätt som 
ligger till grund för vår 
studie. Detta anser vi vara 
viktigt för att läsaren själv 
skall kunna bedöma kvaliteten 
och få förtroende för studien 
samt ha möjlighet att värdera 
resultatet.  

2.1 Undersökningsansats 
Forskning syftar till att utveckla teorier och modeller för de olika fenomen 
som den avser att behandla. Beroende på inom vilket område som 
forskningen utförs så har tidigare teoribildning kommit olika långt. Detta 
betyder att den kunskap som ska produceras av forskningen är av olika 
karaktär. Det finns tre huvudsakliga typer av karaktärer som kan sägas 
representera olika stadier på vägen från empiri till teori.11  

2.1.1 Explorativ undersökning 

Syftet med en explorativ undersökning är att få en överblick över 
problemområdet, inte att ge generaliserbarhet. Överblicken uppnås genom 
att en stor mängd information samlas in och analyseras. Om det inom det 
valda problemområdet endast finns begränsade kunskaper är det 
fördelaktigt att göra denna typ av undersökning.12 Den kan vara en del i en 
hypotesprövande undersökning som en delundersökning eller vara en 
huvudundersökning avsedd att skapa intressanta frågeställningar för 
framtiden.13 

                                                 
11 Patel, R, Tebelius, U ”Grundbok i forskningsmetodik” (1987) 
12 Bengtsson, B-A, Bengtsson, H ”Forskningsboken” (1995) 
13 Patel, R, Tebelius, U ”Grundbok i forskningsmetodik” (1987) 
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2.1.2 Deskriptiv undersökning 

Om det valda problemområdet redan är ordentligt utforskat kan en 
deskriptiv undersökning vara lämplig. Undersökningen kan då utan att 
förlora helheten beskriva vissa aspekter inom området.14 En beskrivande 
undersökning kan gälla individer, situationer eller fenomen och kan riktas 
både mot dåtid och mot nutid. Beskrivningen kan också gälla bakgrunden 
eller konsekvenser av olika händelser eller relationen mellan dem. De 
slutsatser som dras i den deskriptiva undersökningen är påståenden om de 
förhållanden som råder i den sociala verkligheten.15 

2.1.3 Förklarande undersökning 

Dessa typer av undersökningar går ut på att hitta de underliggande 
orsakerna till varför ett visst fenomen uppstår. De krav som ställs för att en 
händelse ska kunna betraktas som en orsak är att den ska samvariera med 
den händelse som påverkas. Den verkan som sker ska även visa sig om 
andra förhållanden är konstanta. Orsaken ska också naturligtvis inträffa 
före verkan. 16 

2.1.4 Vår undersökningsansats         

Vår undersökning är till största delen deskriptiv då vi är ute efter att 
beskriva redovisares åsikter om rättvisande bild. Vi anser att 
redovisningens reglering som problemområde är grundligt utforskat. 
Däremot anser vi inte att aspekten rättvisande bild är tillräckligt utrett och 
fordrar därför en djupare beskrivning. Detta innebär också att det finns 
inslag av en explorativ ansats då vi genom att intervjua redovisare får en 
överblick av vårt undersökningsproblem.  

2.2 Undersökningsdesign 
De forskningsmetoder som står till buds vid insamling av empiriskt 
material är i huvudsak kvalitativ och kvantitativ metod. Även en 
kombination av dessa två kan vara tänkbart. Gemensamt för dessa båda 
metoder är att forskningen måste präglas av objektivitet för att den ska 

                                                 
14 Bengtsson, B-A, Bengtsson, H ”Forskningsboken” (1995)  
15 Patel, R,  Tebelius, U ”Grundbok i forskningsmetodik” (1987) 
16 Bengtsson, B-A, Bengtsson, H ”Forskningsboken” (1995) 
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kunna bedömas som tillförlitlig. Dessa metoder har dock två alternativa 
angreppssätt, induktivt och deduktivt, beroende på sättet att planera och 
påbörja sin forskning, vilka vi beskriver senare.17  

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är mycket mer än att 
den kvantitativa forskningen kvantifierar sina data. Det som avgör om 
forskningen har en kvalitativ eller kvantitativ inriktning är i huvudsak hur 
problemfrågorna valts och preciserats.18 En undersökning är dock knappast 
aldrig helt kvantitativ eller kvalitativ. Den forskning som i huvudsak är det 
ena har nästan alltid inslag av det andra. Eftersom dessa olika arbetssätt ger 
olika typer av kunskap är det viktigt att välja den metod som ger den 
kunskap som eftersöks.19 
   
Kvalitativa undersökningar har problemfrågor som ska försöka uttyda eller 
förstå vissa problem eller fenomen i samhället. Centralt vid den kvalitativa 
forskningen är att genom olika former av informationsinsamling sträva 
efter en djupare förståelse för det studerade problemet eller objektet. 
Dessutom är det önskvärt att se problemets samband med helheten. Den 
kvalitativa undersökningen har ett tolkande synsätt och ett induktivt 
angreppssätt och tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer 
och tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning använder sig av verbala 
analysmetoder och ser på verkligheten som ständigt föränderlig beroende 
på människornas skapande och konstruerande förmåga.20 
 
Forskning som är kvantitativt inriktad använder sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. De kvantitativa problemfrågorna är de 
som ska mäta, beskriva eller förklara ett fenomen i vår verklighet. Kunskap 
som ska komma fram vid kvantitativa metoder är de orsaker som ligger 
bakom ett problem eller fenomen. Detta är nödvändigt för att de uppnådda 
resultaten ska kunna prövas mot alla de enheter som undersökningen vill 
uttala sig om och därmed möjliggöra förutsägelser. Kvantitativa 
undersökningar har anammat den naturvetenskapliga modellens syn på 

                                                 
17 Olsson, H, Sörensen, S ”Forskningsprocessen; kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv” (2001)  
18 Patel, R,  Tebelius, U ”Grundbok i forskningsmetodik” (1987) 
19 Ibid. 
20 Olsson, H, Sörensen, S ”Forskningsprocessen; kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv” (2001)  
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forskning och den sociala verkligheten uppfattas som en yttre och objektiv 
verklighet. 21 

2.2.2 Induktion och deduktion  

Det finns två alternativa angreppssätt som kunskapsproduktionen kan 
bedrivas på, vilka är induktion och deduktion. Enligt Holmberg kan 
induktion uttryckas som upptäcktens väg och deduktion som 
bevisföringens väg.22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med induktion menas att utifrån insamlad data dra mer generella och 
teoretiska slutsatser. En forskare som arbetar induktivt följer upptäckandets 
väg då denna genererar teorier utifrån empiriska undersökningar om ett 
objekt eller en företeelse. En forskare kan på detta sätt studera ett objekt 
utan att i förväg vara begreppsmässigt förankrad. Många gånger bygger 
kvalitativa undersökningar på ett induktivt tillvägagångssätt. Arbetet börjar 
då med insamlande av data som därefter analyseras och på detta baserar 
forskaren de teoretiska förklaringarna av resultatet. 23 
 
När hypoteser formuleras om enskilda företeelser utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier används ett deduktivt förhållningssätt. 
Metoden innebär alltså att en princip eller teori testas mot de hypoteser som 
ställts upp genom logisk slutledning. Följaktligen innebär 
deduktionsbegreppet att följa bevisföringens väg, från teori till empiri 
vilket kvantitativa undersökningsmetoder ofta bygger på. Den information 
som samlas in grundar ett underlag till hur undersökaren ska uppfatta 
teorier och principer, stöds de av den insamlade informationen eller ska de 
förkastas.24       
                                                 
21 Patel, R, Tebelius, U ”Grundbok i forskningsmetodik” (1987) 
22 Patel, R, Davidsson, B ”Forskningsmetodikens grunder” (1994)  
23 Carlsson, B ”Kvalitativa forskningsmetoder” (1991)  
24 Ibid. 

Teori eller princip 

Induktion Deduktion 

E m p i r i 

Figur 2: Angreppssätt, egen 



Kapitel 2 Tillvägagångssätt 
 

13 

2.2.3 Vår undersökningsdesign 

Vi anser att en kvalitativ design är en lämplig metod för vår undersökning. 
Detta då vi avser att åskådliggöra innehållet och söka en djupare förståelse 
för begreppet rättvisande bild. Detta gör vi genom att tolka hur redovisare 
uppfattar innebörden och använder sig av begreppet rättvisande bild. Då 
den kvalitativa forskningen är förutsättningslös i sitt förhållningssätt anser 
vi att en förhållandevis objektiv helhetssyn på problemställningen kan 
uppnås. Vi menar även att en kvantitativ undersökning inte är lämplig vid 
en undersökning av ett komplext begrepp av den här karaktären. 
Anledningen är att det finns små möjligheter att förutse faktorer som 
påverkar begreppets innebörd som sedan kan mätas och kvantifieras. Då 
området är en relativt outforskad företeelse så anser vi att det inte går 
skaffa sig en begreppsmässig förankring, undersökningen får därför främst 
ett induktivt angreppssätt.  

2.3  Kvalitetskriterier 
För att bedöma kvaliteten på en undersökning används ofta begreppen 
validitet och reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen mäter det 
som avses att mäta medan reliabiliteten avser till vilken grad som 
undersökningen har påverkats av tillfälligheter. Dessa begrepp är inte helt 
relevanta på kvalitativa undersökningar eftersom de utvecklades i samband 
med kvantitativa metoder. För kvalitativa undersökningar är det inte 
mätning som är det primära intresset vilket gör att begreppet validitet 
egentligen inte har någon betydelse. Reliabilitet är inte betydelsefull då en 
kvalitativ undersökning alltid kommer att påverkas av de förhållanden som 
råder för stunden eftersom en social miljö ständigt är föränderlig.25 
  
Vissa författare förordar därför andra kriterier än validitet och reliabilitet 
när gäller bedömning av en kvalitativ undersöknings kvalitet. Guba & 
Lincoln menar att det finns många bilder av verkligheten och förespråkar 
därför grundläggande kriterier som trovärdighet och äkthet. Anledningen 
till deras kritik av begreppen validitet och reliabilitet är att dessa kriterier 
inte är tillämpliga på kvalitativa undersökningar eftersom dessa begrepp 
utgår från att det bara finns en enda bild av verkligheten. Eftersom det kan 
finnas flera bilder av verkligheten är det trovärdigheten i forskarens 
beskrivning som avgör om den är godtagbar för andra personer. 

                                                 
25 Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002)  
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Trovärdighetskriteriet kan enligt Guba & Lincoln delas upp i fyra 
delkriterier som beskrivs nedan.26 

2.3.1 Tillförlitlighet 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig är det viktigt att de som utför 
undersökningen följer de metodregler som gäller vid forskning. Det är 
dessutom viktigt att bekräfta de resultat som framkommer i intervjuerna 
med respondenterna. Dessa är en del av den sociala verkligheten och därför 
är det viktigt att bekräfta att vi uppfattat deras verklighet på ett korrekt 
sätt.27  
 
För att uppnå en betryggande tillförlitighet i vår undersökning har vi 
skickat tillbaka utskrifter av intervjuerna till respondenterna så att de ska 
kunna konfirmera sina svar. De har även fått godkänna eventuella citat som 
vi har använt oss av i uppsatsen, detta för att försäkra oss om att inga 
missuppfattningar skett. Innan intervjuerna genomfördes studerade vi 
litteratur inom intervjuområdet för att genomföra intervjuerna på ett 
tillförlitligt sätt.  

2.3.2 Överförbarhet 

Den kvalitativa forskningen inriktar sig framförallt på att få en djupare 
förståelse för ett problem. Den kvantitativa forskningen inriktar sig 
däremot på att mäta få faktorer hos ett stort antal objekt. En forskare som 
bedriver en kvalitativ undersökning uppmanas att producera så fylliga 
redogörelser som möjligt. Detta för att ge andra personer tillräcklig 
information så att de själva kan avgöra om det kan överföras till andra 
situationer eller inte.28  
 
Det är förvisso upp till läsaren att själv bedöma hur överförbar 
undersökningen är på andra situationer. Det som vi kan bidra med är att i 
metodavsnittet ge en så fyllig redogörelse för tillvägagångssättet som 
möjligt. Detta för att läsaren ska få ett tydligt beslutsunderlag för att själv 
kunna avgöra överförbarheten. Vi anser att vi har den öppenhet som behövs 
genom att vi förklarar hur de olika stegen i vår undersökning har 
genomförts.   

                                                 
26 Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002) 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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2.3.3 Pålitlighet 

Detta delkriterium kan sägas motsvara den kvantitativa forskningens 
reliabilitet. Genom att anta ett granskande synsätt vid utförandet av studien 
kan forskarna ge undersökningen pålitlighet. Granskningen kan ske genom 
att forskaren grundligt redogör för de steg som tagits i processen. 
Forskarens kollegor kan sedan göra en noggrann genomgång av de 
procedurer som utförts och bedöma dess kvalitet.29  
 
Vi har under undersökningen strävat efter att uppnå så stor pålitlighet som 
möjligt. Detta har skett genom att varje steg har diskuterats med handledare 
innan genomförandet. Denna diskussion som förts med ett granskande 
förhållningssätt har väglett oss i att bedriva undersökningen på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Vi strävar även efter att så tydligt som möjligt 
redogöra för vårt tillvägagångssätt. Denna öppenhet och granskning anser 
vi ger en bra bild av hur undersökningsprocessen har genomförts.  

2.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Innebörden av detta kriterium är att forskaren har insikt om att det inte är 
möjligt att göra en helt objektiv undersökning av sin egen omvärld. 
Forskaren har åtminstone strävat efter att inte medvetet låtit sina personliga 
värderingar påverka arbetet med undersökning eller de resultat som 
framkommit. En av granskarnas viktigaste uppgifter är att avgöra i vilken 
utsträckning det går att bekräfta resultaten.30 
 
Undersökningens karaktär är av den arten att våra personliga värderingar 
och åsikter inte influerar svaren nämnvärt då vi avser att beskriva de åsikter 
som framkommer under intervjuer. Vi håller oss förhållandevis passiva och 
låter respondenten styra inriktningen av intervjun. Detta torde innebära att 
våra eventuella personliga värderingar inte påverkar svaren. I 
undersökningen har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Vi 
inser dock sammanställningen av svaren kan komma att influeras av våra 
egna åsikter.   
 
 
 

                                                 
29 Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002) 
30 Ibid. 
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2.4 Kedjeurval 
Vid ett kedjeurval tar forskaren i första hand kontakt med ett mindre antal 
personer som är relevanta för frågeställningen. Genom dessa personer kan 
sedan forskaren få kontakt med andra personer som har en djupare kunskap 
om ämnet och dessutom är intresserade av att dela med sig av dessa 
kunskaper. Ett problem med kedjeurval är dock att de personer som 
intervjuas inte kommer att vara representativa för populationen. Då det är 
en kvalitativ undersökning som genomförs är detta inte heller nödvändigt. 
Detta då den djupare förståelse som söks inte nödvändigtvis återfinns i hela 
populationen utan kanske i större utsträckning hos de personer som 
forskaren hänvisas till.31 
 
Då vi strävar efter att få så djup insikt i redovisares syn på begreppet så 
anser vi att kedjeurval är ett lämpligt förfaringssätt vid val av respondenter. 
Redovisare är en relativt liten grupp där de flesta känner till vem som 
besitter kunskap om specifika redovisningsfrågor. Utgångspunkt i urvalet 
var auktoriserade revisorer och redovisningschefer på större företag, dessa 
har sedan hänvisat oss vidare till lämpliga respondenter. 
 
Vid de intervjuer som genomfördes förklarade vi vår urvalsmetod och bad 
om ytterligare namn på lämpliga personer att intervjua. Detta har lett till att 
vi hela tiden har hänvisats till personer med djupare information. 
Urvalsmetoden kan också vara en bidragande orsak till att vi inte har haft 
några svårigheter att få intervjuer. Dels genom att vissa respondenter 
känner varandra och vet vilka som ställer upp på intervju, men även genom 
att respondenten känner sig utvald när vi blivit hänvisade till dem. Metoden 
innebär också att vi har ökat sannolikheten för att träffa rätt personer på ett 
relativt snabbt sätt.  
 
Att denna metod fungerade anser vi också bekräftas av att det efter ett antal 
intervjuer ofta var samma namn som föreslogs. Vi ser kedjeurval som en 
kunskapstrappa där kompetensen hos respondenten ökar för varje steg som 
tas. Detta visas av att de sista intervjuerna som genomfördes var med två av 
Sveriges främsta redovisningsexperter. Urvalsmetoden har också medfört 
att undersökningsfrågorna har förändrats under undersökningens gång då 
både vi och respondenterna har en bättre kännedom om begreppet. 
 
 
                                                 
31 Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002)  
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2.5 Intervjuer 
Intervjuer kan genomföras på en rad olika sätt. De olika tillvägagångssätten 
väljs beroende på vilken sorts undersökning som ska göras. Kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar har olika design för att få fram erforderligt 
datamaterial.  

2.5.1 Kvantitativa intervjuer  

Vid kvantitativa undersökningar är det viktigt att de intervjuer som 
genomförs är strukturerade i sin form. Detta kräver att frågeställningarna är 
tydliga för att få reliabilitet och validitet i undersökningen. Avvikelser från 
intervjuguiden är inte möjliga i en strukturerad intervju då detta tar bort 
standardiseringsgraden. Syftet med strukturerade intervjuer är att få svar 
som kan kodas på ett tydligt sätt därför är frågeställningarna tydliga.32 

2.5.2 Kvalitativa intervjuer 

När undersökningen är kvalitativ är det lämpligt att intervjumetoden är 
flexibel. Vid kvalitativa undersökningar är det inte lämpligt att använda 
samma typ av strukturerade intervjuer som används vid kvantitativa 
undersökningar. Istället görs intervjuer där inriktningen på intervjun kan 
skifta efter vad respondenten anser vara viktigt. Vid dessa tillfällen kan 
intervjuaren avvika från intervjuguiden (se bilaga 1) genom att ställa 
följdfrågor eller ändra ordningen på frågorna för att följa intervjupersonens 
spår. Denna intervjuform är tillmötesgående och flexibel eftersom 
intervjuaren är ute efter att få så detaljerade och uttömmande svar som 
möjligt. Det finns också en möjlighet att göra kompletterande intervjuer för 
att få ut mer information eller för att tydliggöra de svar som gavs vid det 
första tillfället.33  
 
De kvalitativa intervjuerna kan delas upp i ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer beroende på intervjuns upplägg. När en 
ostrukturerad intervju genomförs har intervjuaren endast med sig en PM 
med de olika ämnen som ska beröras, för att vara en hjälp till minnet. Vid 
vissa ostrukturerade intervjuer ställs bara en fråga som intervjupersonen 
sedan får associera fritt omkring. Intervjuaren kan bryta in vid intressanta 
punkter och ställa följdfrågor vilket får till följd att dessa intervjuer mest 
liknar vanliga samtal. När semistrukturerade intervjuer genomförs utgår 

                                                 
32 Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002) 
33 Ibid. 
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intervjuaren från en intervjuguide där de viktigaste frågeställningarna står. 
Den är dock inte nödvändigt att följa den punkt för punkt. Ordningsföljden 
på frågorna kan förändras och fler frågor kan läggas till när det känns 
nödvändigt. Respondenten får frihet att svara på frågorna på det sätt han 
eller hon anser lämpligt.34 

2.5.3 Vår intervjuform 

Då vi genomför en induktiv undersökning är det för oss inte frågan om att 
testa några teorier eller hypoteser på intervjuaren. Snarare är det att få 
respondentens personliga uppfattning och tolkning av begreppet rättvisande 
bild. För att kunna få så stor insyn som möjligt i hur redovisare uppfattar 
begreppet rättvisande bild har vi funnit det lämpligt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer. På detta sätt har vi fått en god inblick i 
intervjupersonens åsikter då denne fritt har kunnat delge oss sina personliga 
uppfattningar och ståndpunkter.  
 
Våra frågor under intervjuerna har utgått från en intervjuguide som vi 
upprättat i förväg. Frågorna har också skickats några dagar i förväg till 
respondenterna så att de fått möjlighet att ha dem i åtanke. På detta sätt tror 
vi att respondenterna kunnat ge bättre och utförligare svar på våra frågor. 
Dock kräver begreppets komplexitet och karaktär att frågorna ändras 
beroende på vilken person vi intervjuar. Vi har därför spontant ställt nya 
frågor under intervjuns gång beroende på vad intervjupersonerna har givit 
för svar. För att undvika de luckor som kan uppstå när endast skriftliga 
anteckningar förs under intervjuer har dessa bandats. Vi har sedan skrivit ut 
intervjun för att kunnat gå igenom respondentens svar grundligt. 
Respondenten har sedan fått möjlighet att förtydliga och kommentera 
intervjun för att undvika missförstånd. Denna arbetsgång anser vi har gett 
bästa möjliga information från de intervjuer som genomförts.  
 

                                                 
34Bryman, A ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002) 
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3 Normer och normgivare 
Inledningsvis i detta kapitel 
presenteras en allmän 
översikt över hur den svenska 
redovisningen är uppbyggd 
och hur den regleras. Vi 
kommer senare att mer 
ingående beskriva de 
viktigaste delarna i 
redovisningssystemet. Vi 
redogör även för de 
grundläggande syften som 
ekonomisk information har. 
Efter detta följer de ansatser 
inom redovisningsområdet 
vilka vi anser vara relevanta 
för att förstå begreppet 
rättvisande bild.  

3.1 Swedish GAAP 
Den svenska redovisningen regleras av lagar, rekommendationer, principer 
och praxis vilka kan sägas utgöra god redovisningssed eller Swedish 
GAAP (General Accepted Accounting Principles) som är den 
internationella benämningen.35 De lagar som reglerar redovisningen är 
främst Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringslagen (BFL). Dessa 
lagar har som främsta syfte att skapa gemensamma regler för majoriteten 
av de svenska företagen. ÅRL reglerar hur den ekonomiska informationen 
skall upprättas och offentliggöras. Med ekonomisk information menas 
enligt ÅRL koncernredovisning, årsredovisning och delårsrapport. Lagen är 
dock inte tillämplig på kreditinstitut, värdepappersbolag eller 
försäkringsföretag. I ÅRL återfinns exakta bestämmelser om vad lagen 
tillåter men även en hänvisning till god redovisningssed och rättvisande 
bild som beskrivs nedan.36  
 
                                                 
35 Blake, J, m.fl. ”International accounting harmonization – a comparison of Spain 
Sweden and Austria” vol. 98, no 3 (1998) 
36 Thorell, P ”Företagens redovisning” (1999) 
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År 2000 kom en ny bokföringslag som reglerar den bokföringsskyldiga 
kretsen, räkenskapsår, löpande bokföring och arkivering av räkenskaperna. 
I frågor som rör värdering av tillgångar och skulder hänvisas till ÅRL. Den 
nya bokföringslagen behandlar i stort sett samma frågor som den gjorde 
150 år sedan. Syftet med lagen är att skydda de bokföringsskyldiga 
företagens borgenärer, ägare, medlemmar och anställda samt att skydda 
statens skatteintäkter. Lagen är precis som sin föregångare utformad som 
en ramlagstiftning. Dock är den mer detaljerad än föregångaren för de 
företag som ska upprätta årsredovisning.37  
 
De kompletterande regler som vid sidan av lagstiftningen reglerar 
redovisningsområdet är normer och rekommendationer som ges ut av olika 
normgivande organ. De främsta kvalificerade organen på 
redovisningsområdet, som beskrivs mer utförligt nedan, är i dagsläget 
Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. När det gäller finansiella 
organisationer är det dock Finansinspektionen som är normgivande.38 
Dessa normgivares rekommendationer spelar en viktig roll i svensk 
redovisning då de väver ihop svenska lagregler, av företagen tillämpad 
praxis, grundläggande redovisningsteori och internationella 
rekommendationer.39 Internationellt sett så är det IAS rekommendationer 
som har starkast inflytande på de svenska redovisningsnormerna, vilket 
visas av att Redovisningsrådet översätter dem. Som ett led i 
harmoniseringen inom Europa har EU uttalat att anpassning till IAS skall 
se ske senast 2005.40 Dock påverkas den svenska redovisningsregleringen 
även av andra internationella normgivare vilka beskrivs nedan.  
 
Den svenska redovisningen har traditionellt präglats av en stark koppling 
mellan civil- och skatterätt. En effekt av detta är att lagstiftningen 
utformats för att främst uppfylla informationsbehovet hos staten och hos 
borgenärer. På senare år har borgenärsperspektivet övergått till ett mer 
investerarinriktat perspektiv. Förändringen har orsakats av bland annat 
Sveriges medlemskap i EU, men även av en ökad internationalisering i 
stora svenska företag.41 Denna anpassning är inte oproblematisk då det 

                                                 
37 Westermark, C ”Den nya bokföringslagen m.m.” (2000) 
38 FAR samlingsvolym 2001 
39 Thorell, P ”Företagens redovisning” (1999) 
40 Rundfelt, R “EU-parlamentet tog beslut om IAS från och med 2005” Balans Nr5 
(2002) 
41 Radebaugh, L,E, Gray, S, J “International accounting and multinational enterprises” 
4th edition (1997) 
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finns en tydlig konflikt mellan borgenärsperspektivet i lagstiftningen och 
det investerarinriktade behovet av information.42 

3.2 Normer 

3.2.1 God redovisningssed 

Kravet på god redovisningssed är en rättslig standard som är gemensam för 
hela den svenska redovisningslagstiftningen. Med beteckningen rättslig 
standard torde förstås en norm, som har rättsverkan i samma utsträckning 
som en lagbestämmelse.43  
 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och 
i enlighet med god redovisningssed” 
ÅRL 2 kap. 2§ 

 
Kravet på god redovisningssed rör inte bara årsbokslut och årsredovisning 
utan omfattar även löpande bokföring och arkivering. Begreppet 
härstammar från den gamla termen allmänna bokföringsgrunder och god 
köpmannased. Eftersom lagstiftningen på redovisningsområdet består av 
ramlagar som inte täcker alla situationer och problem så behövs en 
övergripande princip. Denna funktion fylls av god redovisningssed som 
utgör ett konkret regelverk på detaljnivå.  
 

”God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa 
lag och i lag intagna redovisningsprinciper. Bland de sista 
kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i 
god redovisningssed bör liksom hittills bestämmas mot 
bakgrund av faktisk förekommande praxis hos en kvalitativt 
representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse 
måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer 
av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, 
Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, 
Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god 
redovisningssed bl.a. innebära en skyldighet för företagen att 
anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och 
tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare 

                                                 
42 Thorell, P ”Företagens redovisning” (1999)  
43 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 



Vad är rättvisande bild? 
”Man har väl liksom en helhetskänsla” 

22  

komma ifråga att åsidosätta lagens bestämmelser med 
hänvisning till god redovisningssed.”  
Proposition 1995/96:10 del 2, sid 181 

 
 

 
 
 
Sakkunniga på området har dock inte en entydig innebörd av begreppet. 
Detta framgår av en omdiskuterad rättslig prövning av begreppets innebörd 
(Mål nr T 202/94). I målet beskrivs två synsätt på vad som är god 
redovisningssed. Det ena synsättet menar att det är praxis som har störst 
vikt vid bestämmande av god redovisningssed. Rekommendationer och 
uttalanden ska endast ses som god redovisningssed när de tillämpas i 
praktiken, alltså accepteras av företagen. Det andra synsättet menar att det 
är de normgivande organens uttalanden och rekommendationer som ska 
avgöra vad som är god redovisningssed. Båda synsätten anser dock att det 
är domstolarna som i slutändan ska tolka begreppets innebörd. 44 
 

”god redovisningssed är en rättslig standard som grundas på 
lag, praxis och rekommendationer. Den innebär en skyldighet 
att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i 
lagen. Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och 
rekommendationer av auktoritativa organ som 
Redovisningsrådet och BFN. Därutöver definieras god 
redovisningssed i förarbetena till BFL och ÅRL som en faktisk 

                                                 
44 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 
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förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga.” 
FARs samlingsvolym 2001 sid 882 

 
I och med att god redovisningssed styrs delvis av praxis så kan det skilja 
mellan vad som är god redovisningssed mellan olika branscher. Olika 
branschorganisationer ger också ut redovisningsrekommendationer som 
behandlar branschspecifika redovisningsfrågor, exempelvis byggbranschen 
som har gett ut en rekommendation om pågående projekt.  

3.2.2 Rättvisande bild 

Principen om rättvisande bild gäller balansräkning, resultaträkning och 
noter. I normalfallet så förutsätts att den information som lämnas i enlighet 
med god redovisningssed också ger en rättvisande bild. I vissa fall kan det 
dock behövas tilläggsupplysningar för att en rättvisande bild ska ges. 
Undantagsvis kan även kravet på rättvisande bild innebära att avsteg från 
allmänna råd och rekommendationer får göras. I dessa fall måste 
upplysning ges om avvikelsen och skälen till denna. Däremot är det inte 
tillåtet att avvika från en lagföreskrift i syfte att uppnå en rättvisande bild.45  
 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 
rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 
tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer 
av allmänna råd och rekommendationer från normgivande 
organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 
lämnas i en not.” 
ÅRL 2 kap. 3§ 

 
EG-kommissionens Kontaktkommittés uttalanden rörande begreppet låg till 
grund för statens utredning om hur begreppet rättvisande bild skall tolkas.  
 

”begreppet har sin största betydelse som instrument för att 
tolka redovisningsregler i det enskilda fallet och för att 
korrigera de missvisande resultat som kan uppkomma vid en 
allt för formell tillämpning av generella normer.”  
Proposition 95/96:10 Del II, s. 11 

                                                 
45 FARs samlingsvolym 2001 
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Det kan inte uteslutas att begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild i undantagsfall kan ha olika innebörd. Det är viktigt att påpeka att god 
redovisningssed är en samnordisk standard medan rättvisande bild däremot 
är en europeisk standard.  Det är även viktigt att inse att kravet på att ge en 
rättvisande bild är en del av EG-rätten och därför bestäms innebörden 
ytterst av EG-domstolen. Då begreppet rättvisande bild har införts i 
samtliga medlemsländer kan det sägas utgöra den minsta gemensamma 
nämnaren för redovisningen inom EU. 46   
 
En aspekt som ibland görs gällande är att den goda redovisningsseden 
bestäms på en bredare basis än kravet på en rättvisande bild som tar sikte 
på förhållandet i det enskilda företaget. Även om ett företag upprättar sin 
årsredovisning enligt god redovisningssed så kan det inträffa att 
redovisningen inte ger en rättvisande bild om inte ytterligare 
tilläggsupplysningar ges. För att uppnå en rättvisande bild måste alltså en 
fullständig bild ges. Det kan förvisso hävdas att det i själva verket är god 
redovisningssed i det speciella företaget att ge tilläggsupplysningar utan att 
det behöver anges i lagen. Det är dock lämpligt att lagen för tydlighetens 
skull innehåller ett generellt krav på att ge tilläggsupplysningar och att 
detta krav kopplas till att i det enskilda fallet ge en rättvisande bild. 47   

3.2.1.1 Rättvisande bild i norden  

När Danmark skulle föra in det fjärde direktivet i dansk rätt ställdes frågan 
om både begreppet "god regnskabsskik” och begreppet ”revisende billede” 
skulle ingå i årsredovisningslagen. Lagstiftaren avstod från att föra in 
kravet på "god regnskabsskik” för att det ansågs olämpligt att föra in två 
principer med endast marginella skillnader i samma lag. Detta gjordes för 
att undvika risk för oklarheter om begreppens räckvidd. 48 
 
I Finland så används två begrepp som motsvarar rättvisande bild och god 
redovisningssed. Det stadgas att en finsk bokföringsskyldig skall iaktta 
”god bokföringssed”. Begreppet ”True and fair view” från direktivet 
motsvaras av ”riktiga och tillräckliga uppgifter” och gäller företagets 
ekonomiska ställning och resultat. Om ett företag tillämpar ”god 

                                                 
46 SOU 1996:157 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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bokföringssed” så anses detta leda till att ”riktiga och tillräckliga uppgifter” 
ges av företagets ställning och resultat. 49 
 
Norges motsvarighet till rättvisande bild är ”pålitelig bilde”. Innebörden av 
begreppet har införts i kravet på ”god regnskapsskikk”. Lagen innehåller 
inget explicit krav på att ge en rättvisande bild utan att det täcks in i ”god 
regnskapsskikk”. 50 

3.3 Svenska normgivare 

3.3.1 Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden bildades i samband med inrättandet av 1976 års 
bokföringslag. Det är en statlig myndighet som verkar under 
finansdepartementet och dess tio ledamöter utses av regeringen. Till 
huvuduppgift har BFN att främja utvecklingen av god redovisningssed. 
Dessutom ska de ge små och medelstora företag normer och grundläggande 
information om redovisningsfrågor. Detta sker främst genom publikationer 
med allmänna råd om tillämpning av ÅRL och BFL. Nämnden uttalar sig 
främst i frågor rörande den löpande bokföringen och arkivering. Den har 
även ett särskilt ansvar för årsboksluten i onoterade företag.  Nämnden är 
statens expertorgan inom redovisningsområdet och biträder 
regeringskansliet i redovisningsfrågor. En annan betydelsefull uppgift är att 
avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär vilket 
huvudsakligen sker i samband med tvister eller skatteprocesser. Nämnden 
uttalar sig även om när det är lämpligt att följa redovisningsrådets 
rekommendationer som icke publikt bolag med hänvisning till god 
redovisningssed.51  

3.3.2 FAR 

Föreningen Auktoriserade Revisorer bildades ursprungligen 1923 som en 
yrkesförening för auktoriserade revisorer. Sedan 2000 är FAR en 
intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. FAR var tidigare 
det huvudsakliga normgivande organet men sedan Redovisningsrådet 

                                                 
49 SOU 1996:157  
50 Ibid. 
51 http://www.bfn.se/bfn/kort_om_.asp 
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inrättades 1989 så ger inte FAR ut några nya rekommendationer utan 
underhåller endast de tidigare utgivna. I dagsläget får FAR betraktas som 
en normbildare för god revisors- och revisionssed. Detta sker genom 
utbildning, rekommendationer m.m. FAR har även en omfattande 
förlagsverksamhet där böcker och tidskrifter ges ut. De ger bland annat ut 
den månatliga tidningen Balans där aktuella redovisningsfrågor 
behandlas.52 

3.3.3 Redovisningsrådet 

Genom bildandet av Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed 
bildades Redovisningsrådet 1989. Initiativtagare till stiftelsen var BFN, 
FAR och Sveriges Industriförbund. Dessa tre organisationer verkade 
tidigare var för sig med att utveckla god redovisningssed och ansågs bidra 
starkt till redovisningens utveckling i Sverige. BFN och FAR genom 
tidigare nämnda rekommendationer och uttalanden. Industriförbundet 
verkade främst för börsetiska frågor, i samarbete med Stockholms 
handelskammare genom Näringslivets börskommitté. Syftet med bildandet 
var främst att skapa en ny gemensam organisation som enade de olika 
organisationerna och genom detta förhindra en splittring av 
redovisningspraxis. Redovisningsrådet har som främsta uppgift att främja 
utvecklingen av god redovisningssed i publika bolag. Detta sker genom att 
utforma rekommendationer och sprida information om redovisningsfrågor 
som skall leda till en mer enhetlig redovisning.53   
 
För att få en mer internationell jämförbarhet utformas Rådets 
rekommendationer med utgångspunkt från International Accounting 
Standards, (IAS) som getts ut av International Accounting Standards 
Committee (IASC), se nedan. Tanken är att Rådets samtliga 
rekommendationer huvudsakligen skall följa IAS och att eventuella 
avvikelser endast får förekomma om svensk lag eller andra starka skäl talar 
emot användning av IAS.54 
 
Redovisningsrådets Akutgrupp har till uppgift att göra uttalande om hur 
rekommendationer skall tolkas där olika tolkningar förekommer. De ska 
även ge vägledning i redovisningsfrågor som inte har behandlats av 
Redovisningsrådet. Kriteriet för att en fråga skall tas upp för behandling är 
att den är generell och utgör ett allmänt intresse. Uttalanden och 
                                                 
52 http://www.far.se  
53 http://www.redovisningsradet.se/vad_ar_rr.html 
54 Ibid. 
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rekommendationer inriktar sig främst till publika bolag eller till bolag med 
ett stort allmänt intresse.55 

3.3.4 Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en myndighet som riktar sig till finansiella företag 
och kan meddela föreskrifter baserat på de särskilda redovisningslagarna 
för finansiella företag.56 Finansinspektionen har uppsikt över företagen som 
är verksamma på finansmarknaden för att ge stabilitet och effektivitet. 
Myndigheten utformar även regler för ekonomisk redovisning för de 
finansiella företagen.57 

3.3.5 Stockholms Fondbörs 

Stockholms Fondbörs ställer krav på företag som är noterade hos dem. 
Detta sker genom noteringsavtal, där det krävs att man inte utan särskild 
motivering får avvika från Redovisningsrådets rekommendationer. I det 
omfattande noteringsavtalet ställs även krav på att man skall följa god 
redovisningssed och tillämplig lag.58 

3.4 Internationella normgivare  

3.4.1 International Accounting Standards Board 

International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende 
normgivare med medlemmar från nio länder. IASB samarbetar med 
nationella standardsättare, däribland Redovisningsrådet, för att få en större 
harmonisering mellan olika länders redovisningsprinciper. För att uppnå en 
enhetlig standard så kommer IASB:s rekommendationer att bli mer 
detaljerade vilket i sin tur påverkar redovisningen i Sverige. I mars 2001 
övertog IASB de uppgifter som IASC ansvarade för. IASC grundades 1973 
med uppdrag att formulera redovisningsstandarder som skulle leda till en 
världsomfattande harmonisering och förbättring av redovisningsprinciper.59 
Rekommendationerna som författas av IASB benämns International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Grunden till rekommendationerna 

                                                 
55 FAR samlingsvolym 2001 
56 Ibid. 
57 http://www.fi.se/main.asp?m=finans 
58 SOU 1996:157 
59 Riahi-Belkaui, A, m.fl.  ”Accounting theory” (2000) 
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baseras på en föreställningsram som beskrivs i IASCs ”Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements”.60 International 
Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) är IASBs 
motsvarighet till Redovisningsrådets akutgrupp. IFRIC behandlar frågor 
som är viktiga för det stora flertalet företag och inte de frågor som är 
specifika för vissa företag. Tolkningarna ska ge samstämmighet i 
redovisningen och täcker både nyidentifierade redovisningsproblem och 
frågor där otillräckliga eller motsägande tolkningar uppstått.61 

3.4.2 Financial Accounting Standards Board 

Financial Accounting Standards Board (FASB) grundades 1973 som en 
följd av kritiken mot standardsättningen i American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA). Genom grundandet övertog FASB rollen 
som en oberoende standardsättare fristående från AICPA. FASB är även 
fristående gentemot andra organisationer som kan påverkas av 
standardsättningen. Att oberoende står i organisationens fokus visas bland 
annat av de åtgärder som vidtagits för att säkra att medlemmarna inte 
påverkas av externa intressenter. Exempelvis väljs medlemmarna på en 
femårsperiod och kan efter det endast väljas in ytterligare en period och 
medlemmarna måste även redovisa sina privata aktieinvesteringar. 62 

3.4.3 EG-domstolen 

Ett resultat av Sveriges medlemskap i EU är att Högsta Domstolen och 
Regeringsrätten inte längre kan ses som den högsta rättsliga instansen i 
Sverige. Istället ska svenska domstolar se avgöranden av EG-domstolen 
som rättspraxis som ska beaktas i den löpande verksamheten. Dock är 
insynen i EG-domstolens arbete och tillgång till dokumentation över målen 
begränsad.63 
 

                                                 
60 Riahi-Belkaui, A, m.fl.  ”Accounting theory” (2000) 
61 http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp?s=9189736&sc=(5BBAC323-2F6C-4940-
BE5D-B2BF-4EF6D0FD)&n=87 
62 Riahi-Belkaui, A, m.fl.  ”Accounting theory” (2000) 
63 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 
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4 Vår föreställningsram 
Vi redogör här för vår 
grundläggande 
föreställningsram inom 
redovisning. Vi beskriver 
varför redovisningen ska 
regleras, dess syfte och två 
olika traditioner inom 
redovisningen. Vidare 
förklarar vi enligt vår 
mening viktiga principer och 
kriterier om hur redovisning 
ska utformas. Dessa 
principer och kriterier ska 
uppfyllas för att användaren 
ska få största möjliga nytta 
av informationen.  

4.1 Redovisningens reglering 
Även om redovisning har funnits i flera hundra år så kom det ingen 
reglering av den förrän 1930-talet. Det var efter den stora depressionen som 
krav på regleringen uppstod. Anledningen var att felaktiga 
investeringsbeslut skylldes på missvisande och otillräcklig redovisning. 
Dessa händelser gjorde att allmänhetens krav på den information som 
företagen lämnade skulle regleras hårdare. Förespråkare för reglering anger 
ett flertal olika skäl.64 
  

 Marknaden för information är inte effektiv och utan reglering 
kommer mängden information inte vara optimal. 

 
 Individuella investerare kan förlora sitt kapital om de litar på 
oreglerad information. 

 
 Grupper med begränsad makt eller resurser kommer, generellt sett, 
inte att få information om ett företag även om det påverkar dem. 

 
                                                 
64 Deegan, C “Financial Accounting Theory” (2000)  
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 Investerare behöver skydd mot oärliga företag som lämnar ut 
missvisande information som inte kan genomskådas på grund av 
informationsasymmetri. 

 
 Reglering leder till att mer enhetliga metoder används vilket ökar 
jämförbarheten. 

 
Följande skäl nämns av de som anser att reglering inte behövs i nuvarande 
omfattning:  
 

 Redovisningsinformation är som vilken vara som helst och folk 
kommer att vara beredda att betala för den i den utsträckning de har 
nytta av den. 

 
 Kapitalmarknaden kräver information och det företag som inte 
lämnar information kommer att straffas av marknaden. 

 
 Eftersom användare av informationen inte betalar för den kommer 
reglering leda till överproduktion av information. 

 
 Reglering begränsar vilka redovisningsmetoder som får användas. 
Detta betyder att vissa företag hindras från att använda sig av de 
metoder som speglar deras verksamhet bäst. 

   
Det främsta motivet till att reglera redovisningen genom lagstiftning är att 
det är samhällsekonomiskt lönsamt. Regleringen minskar 
transaktionskostnaderna för både samhället och företagen genom en 
gemensam basreglering. Den svenska lagstiftningen på 
redovisningsområdet är starkt kopplat till statens användning av 
redovisningsinformation för planering av politiska beslut och 
makroekonomiska mål.65 Även skattesystemet används för att uppnå 
makroekonomiska och politiska mål vilket har lett till en försiktigare syn på 
resultatmätning. I förarbetet till BFL så framförs att reglerna skall verka för 
en öppen och resultatutredande redovisning i investerares intresse men 
även som skydd för borgenärer. 66 
 

                                                 
65 Nobes, C, Parker, R ”Comparative International Accounting” (2002)    
66 Thorell, P “Företagens redovisning” (1999) 
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4.2 Olika redovisningstraditioner  
De industrialiserade ländernas utveckling inom redovisningsområdet 
präglas av två huvudsakliga riktningar, den anglosaxiska- och den 
kontinentala redovisningstraditionen. Irland, USA, Holland, Storbritannien 
och de brittiska samväldesländerna är de som präglas av den anglosaxiska 
traditionen. Den kontinentala traditionen innefattar de andra västeuropeiska 
länderna men även Japan. Skillnaderna mellan redovisningstraditionerna 
har sitt ursprung olika civilrättsliga traditioner. En annan bidragande orsak 
till skillnaderna mellan traditionerna kan vara skillnader i ägarstruktur i de 
större företagen. I de länder som har den anglosaxiska traditionen har 
företagen haft större ägarspridning och i större omfattning varit 
börsnoterade. Dessa faktorer leder till högre krav på företagens externa 
redovisning. I den kontinentala traditionen däremot var det ofta staten, 
banker eller familjeintressen som hade betydande ägarintresse.67  

4.2.1 Anglosaxisk tradition  

Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen kan spåras till början av 1000-
talet. Traditionen bygger på sedvanerätt som har sin grund i civilrätten och 
kompletteras med prejudikatsfall från rättskipande myndigheter. Som en 
följd av denna sedvanerätt så har bolagsrätten, som infattar 
redovisningsregleringen, kommit att regleras i liten utsträckning. 
Redovisningens innehåll styrs istället av uppställda rekommendationer som 
utvecklas av redovisningsprofessionerna i länderna. 68   
 
Storbritannien är ett bra exempel på ett land som av tradition haft få 
redovisningsregler i lag. Reglerna har i huvudsak varit begränsade till krav 
på uppställningsformen för resultat- och balansräkningarna. 69 Den 
anglosaxiska traditionen har en principiell syn på vad en riktig redovisning 
innebär. Enligt denna tradition är detta en redovisning som är ”true and 
fair”, det vill säga ger en rättvisande bild av företaget. Begreppet ”true and 
fair” har till stor del fått sitt innehåll genom 
redovisningsrekommendationer. De har getts ut av brittiska 
revisorsorganisationer men speglar även kommersiella intressen. Den 
anglosaxiska traditionen saknar koppling mellan redovisning och 

                                                 
67 Smith, D ”Redovisningens språk” (1997)   
68 Ibid. 
69 Thorell, P ”Perspektiv på den nya Årsredovisningslagen” (1995) 
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beskattning vilket innebär att redovisningen kan skilja sig från 
deklarationen. 70   

4.2.2 Kontinental tradition 

Ursprunget till den kontinentala civilrättsliga traditionen kan härledas till 
romersk rätt och är tydligt legalistisk. Bolagsrätten ingår i de civilrättsliga 
reglerna vilket har lett till att redovisningen har kommit att regleras där. 
Kopplingen till skattelagstiftningen har lett till att den starkt influerat 
bolagsrätten under 1900-talet. Den kontinentala traditionen är betydligt mer 
reglerad i lag än den anglosaxiska. Främst när det gäller formen på 
redovisningshandlingar såsom benämningar på poster, ordningsföljd i 
balansräkning etc. När det gäller värderingsfrågor så regleras dessa av 
spelrummet mellan civil- och skatterättsliga lagar. Skattelagstiftningen 
anger det lägsta tillåtna värdet på exempelvis vid värdering av en 
anläggningstillgång medan civillagstiftningen anger det högsta tillåtna 
värdet. Detta har lett till att företagen främst tillämpar skatteregler då dessa 
ger det lägsta värdet i skattehänseende.71 Tyskland kan här nämnas som ett 
bra exempel på kontinental tradition då de helt saknar rekommendationer 
och regleringen av redovisningen enbart sker i lag.72 
 
Det svenska systemet har en relativt omfattande ramlagstiftning som 
kompletteras av rekommendationer. Lagreglerna är i stor utsträckning en 
kodifiering av praxis och har en begränsad betydelse för innehållet i 
företagens redovisning. Det svenska systemet kan därför betraktas som en 
mellanform av de två traditionerna även om det ligger närmare den 
anglosaxiska traditionen.73 

4.3 Syftet med redovisningsinformation  
Trueblood- kommittén utformade i början av 1970-talet riktlinjer för 
redovisningsinformation. Kommittén var en studiegrupp inom American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) vars syfte var att 
undersöka:74 
 

                                                 
70 Smith, D ”Redovisningens språk” (1997) 
71 Smith, D ”Redovisningens språk” (1997) 
72 Thorell, P ”Perspektiv på den nya Årsredovisningslagen” (1995) 
73 Ibid. 
74 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
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•  Vem behöver finansiell information? 
•  Vilken information behöver de? 
•  Hur mycket av den informationen kan erhållas genom redovisning? 
•  Vilket ramverk behövs för att erhålla nödvändig information?  

 
Gruppen utformade tolv mål för redovisningsinformation som sinsemellan 
var jämbördiga. Man har på senare tid indelat målen i en hierarki. Det 
första och grundläggande målet berör syftet med externredovisning.75  
 

”The basic objective of financial statements is to provide 
information on which to base economic decisions.” 
Riahi-Belkaoui Ahmed, Accounting Theory, 4th edition, s. 120 

 
Med detta basala mål för utformning av externredovisning kopplar 
Trueblood kommittén på ett klart och distinkt sätt ihop redovisning och 
beslutsfattande. Målet fokuserar på användbarheten hos den 
redovisningsinformation som företag lämnar ifrån sig eftersom den ligger 
till grund för de beslut som olika intressenter fattar. Redovisningen ger 
information om hur effektivt företagen kan fördela sina resurser och ger 
jämförbarhet av prestationen hos olika företag. Denna koppling mellan 
redovisning och beslutsfattande skiljer sig från tidigare syn på 
redovisningsinformationens roll. Detta visas exempelvis med den definition 
av redovisning som gjordes 1953 av AICPA genom Accounting 
Terminology Bullentin No.1:76 
 

”Accounting is the art of recording, classifying and 
summarizing in a significant manner and in terms of money, 
transactions and events which are in part at least of a 
financial character, and interpreting the result thereof.”   
Deegan, Craig “Financial Accounting Theory” (Roseville, 2000) s. 136 

 
Denna definition av redovisning rör endast skapandet av information men 
säger ingenting om användbarheten av denna. Definitionen saknar 
användares syn på vad som är relevant och vad informationen skall 
användas till. Användbarheten i beslutssituationer ses av FASB som den 
viktigaste kvaliteten hos externredovisningen. Detta tydliggörs genom den 
modell som har utformats i FASBs uttalande SFAC No 2 där de kvalitativa 

                                                 
75 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
76 Deegan, C “Financial Accounting Theory” (2000)    
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egenskaperna hos informationen ställs upp i en hierarki. Denna modell 
illustreras nedan i figur 4.77 
 

 

4.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

4.4.1 Användare av ekonomisk information 

4.4.1.1 Beslutsfattares karaktär 

För att få en uppfattning om vilket syfte som den finansiella information 
skall fylla måste grundtanken till varför ett företag lämnar 
                                                 
77 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
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Figur 4: SFAC No.2 Hierarki över kvalitativa aspekter, egen översättning,  
Källa: Riahi-Belkaoui Ahmed, Accounting Theory, 4th edition, s. 139 
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redovisningsinformation beaktas. I FASB Concepts statement No. 1 
paragraf 36 ges att användaren av informationen har ett stort ansvar att 
själva skaffa sig förståelse: 
 

”Financial information is a tool and, like most tools, cannot 
be of much direct help to those who are unable or unwilling to 
use it or who misuse it. Its use can be learned, however, and 
financial reporting should provide information that can be 
used by all – nonprofessionals as well as professionals – who 
are willing to learn to use it properly”  
Sandin, A, Externredovisning, anpassad till nya årsredovisningslagen 
s.13 

 
Citatet pekar på att ekonomisk information är ett verktyg som kräver 
förkunskaper för att användas. En grundtanke är att informationen skall 
kunna användas av alla som är villiga att lära sig. 

4.4.2 Tvingande restriktioner 

4.4.2.1 Nyttan > Kostnad 

Redovisningsinformation kommer att användas om nyttan med den 
överstiger kostnaden för att få fram den. Före redovisningen upprättas 
måste alltså kostnaden jämföras med den nytta som den ger. FASB betonar 
vikten av att överväga kostnader och nytta: 
 

“Before a decision is made to develop a standard, the Board 
needs to satisfy itself that the matter to be ruled on represents 
a significant problem, and that a standard that is promulgated 
will not impose costs on the many for the benefit of the few” 
Riahi-Belkaoui Ahmed, Accounting Theory, 4th edition, s. 140 

4.4.3 Användarspecifika egenskaper 

4.4.3.1 Begriplighet  

Redovisningen skall innehålla både komplex och detaljerad information 
som riktas till professionella användare. Den ska även en innehålla mer 
övergripande och lättförståelig information som kan förstås av en väl insatt 
lekman. Trueblood-kommitén uttalade sig om vilka krav som kan ställas på 
externredovisningens utformning för att tillgodose olika användares behov. 



Vad är rättvisande bild? 
”Man har väl liksom en helhetskänsla” 

36  

 
”accounting information should be presented so that it can be 
understood by reasonably well-informed, as well as by 
sophisticated, users. In effect, presenting information 
understandable only to sophisticated users establishes a 
bias… no valid users´ needs should be ignored. Information 
that can be understood, and is needed by sophisticated users 
should not be diluted to eliminate what less able users cannot 
understand” 
Radebaugh, L,E, Gray, S, J, “International accounting and 
multinational enterprises” s. 206 

 
Citatet liknar den definition som IASC ger begriplighet i sin 
föreställningsram. De menar att informationen i finansiella rapporter ska 
vara lättbegriplig för användaren. Dessa ska ha en rimlig kunskap om 
ekonomi och redovisning och vara beredda att med rimlig noggrannhet 
studera informationen. IASC anser vidare att information som är relevant 
som beslutsunderlag inte får utelämnas endast av det skälet att den kan vara 
för komplicerad för att vissa användare ska förstå den.78 

4.4.4 Primära beslutsspecifika egenskaper 

FASB:s uttalande om kvalitativa egenskaper hos 
redovisningsinformationen återfinns i Statement of Financial Accounting 
Concepts (SFAC) No.2 ”Qualitative Characteristics of Accounting 
Information”.79 Syftet var att hjälpa redovisare att uppfylla de två primära 
kvalitativa aspekterna hos den ekonomiska informationen: 
 

•  Relevans  
•  Tillförlitlighet  
 

Kriterierna skall hjälpa redovisare att uppfylla kravet på öppenhet och att 
välja den redovisningsmetod som på bästa sätt visar den ekonomiska 
innebörden. I uttalandet återkommer att det främsta syftet med den 
ekonomiska informationen är att den skall kunna fungera som 
beslutsunderlag. 
 

                                                 
78 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 
79 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
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4.4.4.1 Relevans 

Redovisningsinformation är enligt FASB i SFAC No. 2 relevant om den 
kan påverka en användares beslut. Påverkan sker antingen genom att hjälpa 
användaren att förutsäga eller genom att förändra förväntningarna om 
historiska, nutida eller framtida händelser. Information kan påverka beslut 
genom att förbättra en användares möjlighet att förutsäga en händelse eller 
genom att ge feedback på tidigare förväntningar. Information är oftast både 
framåtriktad och bekräftande samtidigt. Detta då kunskap om resultat av 
historiska händelser ofta förbättrar användarens möjligheter att förutsäga 
resultatet av liknande händelser i framtiden.80 
 

“Without knowledge of the past, the basis for a prediction will 
usually be lacking. Without an interest in the future, 
knowledge of the past is sterile” 
Scott, W, R, Financial Accounting Theory 3d ed. s.78 

 
FASBs definition kan sammanfattas med att information är att betrakta som 
relevant om den hjälper användare av externredovisning att skapa sig en 
bild om framtida händelser. Detta synsätt är snarlikt definitionen av 
information som återfinns i beslutsteorier, där bara information som 
påverkar beslut är att betrakta som information.  
 

”Information is evidence that has the potential to affect an 
individual´s decision.” 
Scott, W, R, Financial Accounting Theory 3d ed. s.60 

4.4.4.2 Beståndsdelar i relevans 

Vilken information som användare av externredovisning anser vara 
relevant beror på vilka beslut denne skall fatta utifrån underlaget. Det finns 
tre beståndsdelar som leder till att avgöra om information är relevant.81 
 

 Prognos värde syftar till hur bra informationen hjälper beslutsfattaren 
att värdera tidigare, nutida och framtida händelser. 

 
 Återkopplingsvärde avser hur bra användare kan konfirmera eller 
korrigera tidigare beslut. 

 

                                                 
80 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
81 Ibid. 
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 Aktualitet avser att informationen måste vara aktuell och tillgänglig 
för beslutsfattare för att inte förlora kapaciteten att påverka 
beslutsprocessen. 

4.4.5 Tillförlitlighet 

Information måste vara tillförlitlig för att vara av värde. För att information 
skall vara tillförlitlig får den inte innehålla väsentliga fel eller vara vinklad. 
Användare av information måste kunna lita på att den på ett korrekt sätt 
visar vad som görs gällande att den ska visa.82  
 

4.4.5.1 Beståndsdelar i tillförlitlighet 

FASB delar in kriteriet tillförlitlighet i tre olika beståndsdelar. Dessa måste 
vara uppfyllda för att information ska kunna vara tillförlitlig.83 
 

”To be reliable, information must have representational 
faithfulness and it must be verifiable and neutral.” 
Scott, W, R, “Financial Accounting Theory” 3d ed. s. 79 

 
 Verifierbarhet går ut på att bildade personer som arbetar oberoende 
av varandra med en undersökning kommer fram till samma slutsatser 
från samma information.  

   
 Objektivitet innebär att presentationen av 
redovisningsinformationen inte innehåller några förutfattade 
meningar.  

 
 Trovärdighet uppnås om måttet speglar det som det ska spegla.  

 

4.4.6 Sekundära och interaktiva egenskaper  

4.4.6.1 Jämförbarhetsprincipen    

Jämförbarhetsprincipen innebär att den lämnade informationen måste 
kunna jämföras med motsvarande information från andra företag och andra 
tidsperioder.84 Kravet på jämförbarhet innebär därför också ett krav på att 
                                                 
82 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 
83 Riahi-Belkaoui, A, mf.l. ”Accounting Theory, 4thedition”  (2000) 
84 Svensson, B & Edenhammar, H ”Årsredovisningslagen” (2000) 
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informationen ska vara konsekvent. Att redovisningen skall vara 
konsekvent innebär dock inte att man är låst vid ett redovisningssätt bara 
för att man tidigare har redovisat enligt en viss princip. Detta regleras i 
Sverige av bl.a. Redovisningsrådets rekommendation RR 5 ”Redovisning 
av byte av redovisningsprincip”85. Rekommendationen tar upp de problem 
som uppstår vid byte av redovisningsprincip och om hur 
tilläggsupplysningar skall lämnas för att jämförbarheten skall bevaras. 

4.4.7 Filter för redovisningsbarhet 

4.4.7.1 Väsentlighetskriteriet 

En redovisare måste reflektera över om det är troligt att informationen 
kommer påverka beslutsfattandet på ett betydande eller väsentligt sätt. 
FASBs åsikt är att ingen generell standard för väsentlighet kan skapas som 
tar hänsyn till alla eftertankar som påverkar bedömningen som görs av en 
erfaren individ.     
 
Enligt FAR är väsentlig information den som är av sådan art eller 
omfattning att det kan påverka en omdömesgill bedömares 
ställningstagande. I det enskilda fallet bedöms det som är väsentligt utifrån 
revisorns erfarenhet.86 Väsentlighet är mer en fråga om en tröskelnivå än 
om en kvalitativ egenskap som redovisningsinformation måste ha för att 
vara av värde.87 
 
Figur 5 illustrerar i ett flödesschema hur tillvägagångssättet kan se ut 
vid bedömning av om information är väsentlig.  
 

 
 

                                                 
85 FARs Samlingsvolym 2001”Redovisningsrådets rekommendation nr. 5” (2001) 
86 FARs Samlingsvolym 2001”FAR: Revissionsprocessen” (2001) 
87 Westermark, C ”Årsredovisningslagen” (1998) 
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Följande citat sammanfattar på ett koncist sätt vad väsentlighet handlar om. 
 

”If it dosen´t matter, don´t bother with it”  
Kam V ”Accounting Theory” 1990 s 517 

4.5 Harmonisering 
De som upprättar, reglerar och använder ekonomisk information i form av 
finansiella rapporter verkar för att det ska ske en harmonisering av 
redovisningslagstiftningen. Anledningen är att investerare och analytiker 
bör kunna förstå redovisningen från de utländska företag som de vill 
investera i. De vill vara säkra på att den information som ges är tillförlitlig 
och dessutom ska den vara jämförbar med den information som ges av 
företag i andra länder. Åtminstone ska de kunna uppskatta vilka skillnader 
som finns och vilken betydelse skillnaden har vid värderingen av företaget. 
Därför är internationella redovisningsorgan, börser med utländska företag 
noterade och företag som vill notera sig på utländska börser intresserade av 
att harmonisera lagar och regler. Det är ändå inte självklart att 
redovisningen bör harmoniseras då det kan finnas skillnader i syftet med 
redovisning från land till land. Därför bör kanske redovisningen också 
skilja i utformning mellan länderna. Dock är användare av informationen 

Effekt på helheten?

Effekt på investerares beslut?

Nej 

Förändrar det bilden av företag?

Ja Nej

Nej 

Ja

Ja 

V 
Ä 
S 
E 
N 
T 
L 
I 
G 
T 
 

OVÄSENTLIGT

Figur 5: väsentlighetsanalys modell, egen bearbetning 
Källa:”Skillnaden mellan Swedish GAAP och US GAAP” T, Sandstedt, L, Karlsson 
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likartade i alla länder och borde därför kunna använda redovisning som 
sker på samma sätt överallt. 88 

4.5.1 Hinder mot harmonisering 

De mest grundläggande hindren mot en harmonisering av lagstiftningen är 
storleken på de skillnader som finns i redovisningspraxis länder emellan. 
Andra hinder är avsaknaden av starka professionella nationella organ i 
vissa länder vilket gör att internationella organ inte effektivt kan verka för 
en harmonisering av reglerna. Istället krävs det då ett internationellt 
”statligt” organ som kan påverka de nationella lagstiftarna. Ett exempel på 
ett sådant organ är EU. Ett annat motstånd till harmonisering är 
nationalism. Detta kan visa sig i form av vissa länder som inte vill förändra 
sina redovisningsmetoder för att anpassa sig till andra.89 

4.5.2 Juridisk och praktisk harmonisering  

Vilken grad av harmonisering som finns kan mätas på olika sätt. Med 
juridisk harmonisering avses den likhet som lagstiftning, regler och 
rekommendationer har mellan sig från land till land. Med praktisk 
harmonisering avses att även om länder inte är harmoniserade juridiskt så 
väljer företag i vissa länder att ändå anpassa sin redovisning till andra 
länders redovisning.90 
 
 
 

                                                 
88 Nobes, C, Parker, R ”Comparative International Accounting” (2002)   
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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5 Tankar från verkligheten 
För att undersöka hur 
redovisare förhåller sig till 
begreppet rättvisande bild 
intervjuades revisorer, 
redovisningschefer och 
redovisningsexperter. Vi 
presenterar inledningsvis lite 
bakgrundsfakta om 
respektive respondent för att 
ge en bild av deras kunskap. 
Vi presenterar därefter den 
information som insamlats 
under intervjuer med 
utgångspunkt från de 
ansatser som förevisades i 
föregående kapitel. Detta 
kapitel är uppbyggt av citat 
som speglar de svar som 
erhölls under intervjuerna. 

5.1 Våra respondenter 
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef på Cloetta-Fazer AB  
Han har arbetat med ekonomifrågor sedan 1976. Var auktoriserad revisor 
på Ernst & Young i 15 år, innan han började på Cloetta-Fazer.  
 
Daniel Andersson, Koncernredovisningschef, Tekniska Verken AB 
Han har arbetat med redovisning sedan 1990. Har tidigare varit 
auktoriserad revisor men sedan 1998 arbetar han på Tekniska Verken i 
Linköping. 
 
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB  
Han har jobbat med redovisning i 13 år och arbetsuppgifterna är i huvudsak 
revision och specifika redovisningsfrågor. 
 
Hans Edenhammar, Ordförande i Bokföringsnämnden och 
Marknadsrådet, Alternativa aktiemarknaden 

1. Inledning 

2. Tillvägagångssätt

4. Vår föreställningsram 

5. Tankar från verkligheten 

6. Slutsatser och egna reflektioner 

3. Normer och normgivare
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Har arbetat med redovisningsfrågor på ett eller annat sätt under hela sin 
yrkeskarriär. Sin yrkeskarriär började han för 45 år sen på 
forskningsinstitutet på Handelshögskolan i Stockholm. Han har därefter 
arbetat som ekonomijournalist, ledamot i FARs redovisningskommité och 
chef för marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen. 
 
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG 
Arbetar som revisor och rådgivare. Då huvuddelen av arbetsuppgifterna 
riktar sig mot ägarledda företag så inkluderar arbetet mycket revisionsnära 
rådgivning. Han har arbetat med redovisning i snart 30 år vilket innebär 
hela sitt yrkesverksamma liv. Auktoriserad revisor har han varit i 15 år. 
 
Sören Karlsson, Auktoriserad revisor, Lindebergs Grant Thornton 
Har arbetat med redovisningsfrågor sedan 1987. Han har varit auktoriserad 
revisor sedan 1999.  
 
Björn Krona, Ekonomichef,  Partnertech AB  
Har arbetat med redovisningsfrågor sedan 1964. Han har tidigare varit CFO 
i Partnertech AB. Han är mer inriktad på internkontroll och har tidigare 
arbetat med industriell redovisning och kalkylering. 
 
Tomas Lagerquist, Redovisningsansvarig, SAAB  
Han har varit redovisningsansvarig sedan 2000 och har tidigare jobbat på 
skattemyndigheten innan han började på SAAB 1997 som trainee. Han har 
ansvar för redovisningsgruppen och deltar aktivt i bokslutsprocessen. 
Dessutom arbetar han med skattefrågor och då främst med moms. 
 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS AB  
Har ett förflutet på Skattemyndigheten men har även varit revisor i 11 år 
varav 6 år som auktoriserad. På IFS har han arbetat sedan 1997. Han har 
huvudansvaret för att se till att man följer FAR och Redovisningsrådets 
rekommendationer samt Årsredovisningslagen i alla bolag i koncernen. 
Arbetet innefattar att skriva interna instruktioner som leder till att alla kan 
förstå rekommendationerna.  Dessutom har han ansvaret för skattefrågorna 
i koncernen 
 
Dick Svensson, Auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB  
Han har varit auktoriserad revisor sedan 1986, och har arbetat med 
ekonomifrågor i 22 år. 
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Per Thorell, Professor i företagsrätt, Uppsala Universitet 
Han är verksam vid Ernst & Young i Stockholm. Har tidigare varit chef för 
Bokföringsnämnden, ledamot i Redovisningsrådet och sakkunnig i 
redovisningskommittén.  Han har skrivit flera böcker inom juridik och 
redovisning. Han har även diskuterat begreppet rättvisande bild i 
debattartiklar i Balans i samband med införandet i Årsredovisningslagen.  
 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB 
Han har en mångårig erfarenhet av FAR arbete i många olika positioner. 
Tidigare har han varit marknadsområdeschef och har under sin långa 
yrkeskarriär prövat på alla revisorsroller på en revisionsbyrå.  

5.2 Rättvisande bild 

5.2.1 Innebörden av rättvisande bild 

Under intervjuerna framkom det att den innebörd som respondenterna 
lägger i begreppet rättvisande bild varierar. Många av respondenterna ser 
begreppet som ett övergripande mål med redovisningen. De menar även att 
rättvisande bild är överordnat andra principer inom redovisningsteorin. Det 
framkom även att en del av redovisarna uppfattar det som ett diffust 
begrepp medan andra anser att innebörden av begreppet är självklar. Även 
bland de respondenter som ansåg att innebörden var självklar så var den 
inte entydig.  

 
”Det är på nått sätt lite sunt förnuft inom redovisningen. Jag 
har svårt att exakt sätta tummen på det, men det är en hel 
mängd sunt förnuft inom redovisningsområdet med den 
erfarenhet man har.” 
Tomas Lagerquist, Koncernredovisningsansvarig, SAAB, 2003-04-08 
 
”Man har väl liksom en helhetskänsla, att vad det här 
resultatet visar, att det verkar rimligt och relevant utifrån den 
verksamheten som vi bedriver.”  
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, CloettaFazer, 2003-03-27 
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”att man ska redovisa resultat och finanser på ett sånt sätt att 
man både internt och externt kan se hur företaget går och 
kommer att gå…det är mer en andemening och ledstjärna 
med den här overall-regeln som rättvisande bild är.” 
Björn Krona, Ekonomichef, Partnertech 2003-04-23 
 
”Så som en utomstående betraktare, utan fördjupade 
kunskaper om bolaget, att man får en någorlunda hint om 
resultat och balans. Det är en bra beskrivning om vad jag 
tycker att rättvisande bild är.”  
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09  
 
”generellt så tycker jag väl att det där begreppet rättvisande 
bild det är allt för diffust. Det går liksom inte att ta på riktigt” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 

 
Per Thorell menar att det finns två tolkningssätt av begreppet, en 
normalspråklig innebörd och en begreppsmässig. Det normalspråkliga 
sättet innebär att en semantisk tolkning görs av begreppet. Det är med 
denna tolkning som innebörden av rättvisande bild ses som ett 
övergripande mål. Den andra tolkningen som Thorell framhäver är den 
begreppsmässiga. Om denna tolkning skall göras av begreppet så innebär 
detta att begreppet måste fyllas med värderingar för att över huvudtaget få 
någon betydelse.  
 

”om man använder ett uttryck som rättvisande bild så måste 
man skilja mellan vad som är normalspråklig innebörd i detta 
och om man använder det som begrepp. För har man ett 
begrepp så måste man ju definiera begreppet, där tycker jag 
många gör fel. De kan inte skilja mellan den allmänspåkliga 
innebörden och begreppets innebörd. En motfråga blir ju att 
behövde årsredovisningar innan Årsredovisningslagen inte ge 
en rättvisande bild. Jo självklart behövde dom det, 
redovisningar i alla tider har behövt ge en rättvisande bild.” 
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet  
 
”Jurister brukar tala om naturrätt, och det finns ju ingen 
naturrättsligt innebörd i något begrepp utan den ges ju ett 
innehåll beroende på i vilken miljö man använder begreppet. 
Och därför får en sån rättslig standard olika begrepp i olika 
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miljöer. Men det beror ju inte på hur man har formulerat 
själva begreppet. Det skulle ju kunna heta vad som helst, 
korvspad eller nåt sånt där, utan det är ju hur man fyller den 
rättsliga standarden som är intressanta. Och det går ju inte 
läsa ut av själva ordalydelsen” 
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet  

 
Håkan Thörnholm menar att rättvisande bild är det samma som god 
redovisningssed utom i exceptionella fall. Dock har han aldrig varit med 
om att rätt tillämpad god redovisningssed har gett en felaktig bild. Detta 
gör enligt honom att den övergripande betydelsen försvinner. 
 

”Vad jag säger egentligen är att rättvisande bild i 99,9 % av 
fallen är exakt samma som den goda seden om den tillämpas 
rätt. Därmed inte sagt att det inte behövs. Det är överordnat i 
den bemärkelsen, som är väldigt svårt att sätta fingret på, när 
det icke är likhetstecken mellan god sed och rättvisande bild. 
Och det är det som är poängen med det.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 
 

Hans Edenhammar har en lite annorlunda syn på rättvisande bild. Han ser 
det som ett krav på att företagen ska ge mer information i sina rapporter till 
marknaden för att förklara sina resultat. 

 
”Vad den rättvisande bilden är för mig, det är hur långt man 
ska gå med vad begreppet innebär för krav på 
tilläggsupplysningar.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

5.2.2 Användning av begreppet rättvisande bild 

När det gäller användningen av begreppet är respondenterna eniga. Alla 
respondenter menar att det är helhetsbilden av årsredovisningen som ska ge 
en rättvisande bild. Håkan Thörnholm anser att rättvisande bild framförallt 
blir aktuellt när han har granskat en årsredovisning och gör en samlad 
bedömning av den. Han försöker då att sätta sig in i hur en relativt okunnig 
läsare har möjlighet att bedöma årsredovisningen. Arne Gunnarsson har ett 
lite annat synsätt. 
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”Ja, man kan väl säga att det är ju en av de 
redovisningsprinciperna som vi har i Årsredovisningslagen, 
så att på så sätt så är det ju en del utav allt tänk kring hur 
man upprättar en årsredovisning. Så på så sätt finns det ju i 
bakhuvudet i det dagliga arbetet kan man säga.”  
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 

 
Vissa påpekar även begreppets användning som en utväg från 
rekommendationer i enskilda poster då dessa kan få en effekt på 
redovisningen som gör att den inte speglar verksamheten på ett korrekt sätt.  
 

”Det här med rättvisande bild är ju en ventil om man finner 
att regelverket ger en bild av företaget som av någon 
anledning inte är rätt, men jag har väldigt svårt att se något 
exempel på det”  
Dick Svensson, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, 2003-03-25 
 
”Rättvisande bild är ju någon slags övergripande regel som 
möjliggör att man kan göra vissa avsteg från det regelverk 
som finns, om det till äventyrs skulle skapa en felaktig bild av 
företaget eller någon händelse.”  
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, CloettaFazer, 2003-03-27 
 
”Rättvisande bild är väl en slags generalklausul som man kan 
ta till när det passar, för att hävda att en redovisningsprincip 
ger icke önskade effekter” 
Tomas Lagerquist, Koncernredovisningsansvarig, SAAB, 2003-04-08 

5.2.3 Definition 

Meningarna går isär om det behövs en definition för att förklara begreppets 
innebörd. Vissa respondenter anser att det klart och tydligt framgår vad 
begreppets definition är. De anser att begreppet rättvisande bild helt och 
hållet täcks in av god redovisningssed och menar därför att begreppet är 
klart definierat.  
 

”Det är definierat.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 
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”Som vi tillämpar det just nu så tror jag att vi vet vad vi 
håller på med.”  
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 

 
Hans Edenhammar är av samma åsikt om att god redovisningssed helt 
täcker in rättvisande bild. Han anser vidare att den svenska lagstiftaren 
egentligen har infört ett och samma begrepp två gånger genom att från 4:e 
EG-direktivet ta in rättvisande bild när god redovisningssed redan var 
etablerat. Han att anser att detta blir förvirrande då de i grund och botten 
har samma betydelse.  
 

”Det blir ju lite konstigt eftersom ursprunget till regeln är det 
anglosaxiska true and fair view. Eftersom jag tror att true and 
fair view huvudsakligen är lika med det vi kallar god 
redovisningssed så är ju begreppet rättvisande bild en onödig 
förklaring. Man kan säga att det står på två ställen i form av 
god redovisningssed och i form rättvisande bild och det blir 
bara förvirrande.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

 
Andra respondenter vill däremot ha ett tydliggörande av begreppet. De vill 
veta i vilka situationer som det kan vara motiverat att avvika utan att råka 
ut för påtryckningar från börsen eller få negativ publicitet. En del 
respondenter ställer sig även frågan om vilka värden som kan anses ge en 
rättvisande bild.  
 

”För mig så känns det där med rättvisande bild lite abstrakt. 
Det finns ingenstans exemplifierat på något sätt, vid vilka 
situationer kan bolagen avvika.” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 
 
”Man borde nog definiera det där och egentligen beskriva 
det, menas rättvisande bild utifrån gällande 
redovisningsnormer eller är det rättvisande bild utifrån vilka 
värden som finns i bolaget.” 
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, 2003-04-03 
 
Ja, frågan är hur den skall vara formulerad, i dess karaktär 
tror jag inte att den kan vara så detaljrik för den är ju 
övergripande. 
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, Cloetta, 2003-03-27 
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5.2.4 Skapandet av en rättvisande bild 

Under intervjuerna så gavs genomgående en stark koppling mellan god 
redovisningssed och rättvisande bild. Alla respondenter anser att det 
grundläggande är att om en årsredovisning upprättas efter befintliga lagar 
och rekommendationer så ges i normalfallet en rättvisande bild. Vi kan 
dock se nyansskillnader i synsätt. Några tänker knappt ens tanken att det 
skulle behövas något mer än det som för tillfället innefattas av god 
redovisningssed. Håkan Thörnholm betonar att det i de fall som det görs 
avvikelser från rekommendationer med hänvisning till rättvisande bild, 
istället handlar om att de inte tillämpat de rekommendationer som finns på 
ett korrekt sätt. 
 

”Jag utgår alltid från regelsystemet och då blir det i så gott 
som alla fall en rättvisande bild. Jag har jobbat med rätt 
många bolag sen Årsredovisningslagen kom och jag har inte 
vid något tillfälle stött på någon siffra där det handlar om att 
rätt tillämpade redovisningsrekommendationer skulle ge en 
felaktig bild.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2003-04-23 
 
”En redovisning i Sverige ska upprättas enligt Swedish 
GAAP. Det förutsätter att det ger en rättvisande bild, det är 
själva drivkraften på alltihop.”  
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet, 2003-05-07  
 
”Det som ger en rättvisande bild är att följa regelverket, det 
är liksom grundbiten i det hela” 
Dick Svensson, Auktoriserad Revisor, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2003-03-26 
 
”Vi ger en rättvisande bild om vi följer god redovisningssed 
och de olika redovisningsprinciper som finns i 
Årsredovisningslagen.” 
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 
 
”Jag tycker nog att lagstiftning, normer och 
rekommendationer rätt så bra visar på en rättvisande bild.” 
Björn Krona, Ekonomichef, Partnertech 2003-04-23 
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”Vi startar ju normalt i det här som konstituerar god 
redovisningssed. Sen säger vi att om vi följer god 
redovisningssed, i de olika bemärkelserna som vi lägger in i 
det, då blir det rättvisande bild. Så vi har ju aldrig sett någon 
konflikt i det, eller jag har i alla fall aldrig sett det.” 
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG. 2003-04-08 

 
Hans Edenhammar har en liknande syn som ovanstående respondenter. 
Han efterlyser dock mer information som förklarar de bakomliggande 
faktorer som leder fram till ett exempelvis förbättrat resultat. Han anser 
även att det är som ett utökat krav på information som rättvisande bild 
borde tolkas för att begreppet ska bli meningsfullt. Med denna innebörd i 
begreppet skulle det även bli mer meningsfullt för användare av 
årsredovisningar då prognosvärdet i informationen skulle öka.  
 

”Utgångspunkten är att följer man Redovisningsrådets 
rekommendationer så ger man en rättvisande bild. Den 
distinktion jag gör är att rättvisande bild skulle kunna vara 
den information som krävs utöver rekommendationerna. Det 
är nog inte så lagstiftarna har tänkt sig, men då skulle det bli 
något vettigt med det hela.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
 
”Det finns en grundläggande konflikt i 
redovisningsprinciperna. Det här att man egentligen skulle 
vara intresserad av någonting som inte går att mäta. Alltså 
presenterar man det som går att mäta och så ger man 
tilläggsupplysningar som nyanserar det här ganska fyrkantiga 
måttet. Redovisning är trots allt ingen vetenskap.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
 

Även Johan Andersson är inne på Hans Edenhammars linje. Han betonar 
även att beskrivningar av de redovisningsprinciper som används är det som 
ska framkomma i redovisningen. Han återkom till detta vid flera tillfällen 
under intervjun vilket visar att det är något som är viktigt för honom.  

 
”Det är ju främst redovisningsprinciper som är intressanta, 
att man beskriver dem på rätt sätt. I vissa fall så kan man ju 
komma fram till tveksamt beskrivna redovisningsprinciper och 
då kanske det tangerar att inte bli rättvisande.”  
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, 2003-04-03 
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”Det står ofta beskrivet i redovisningsinstruktionerna att man 
gjort så och då har man i alla fall upplyst läsaren om vad 
man har gjort. Då kan läsaren själv göra en bedömning.” 
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, 2003-04-03 

 
Andra respondenter har inte lika stort förtroende för Redovisningsrådets 
rekommendationer och ser större möjligheter till att det kan finnas 
situationer då regelverket inte ger en rättvisande bild. Tomas Lagerquist 
kan tänka sig att det kan uppstå tillfällen där det är nödvändigt att avvika 
från regelverket för att ge en rättvisande bild. Han själv hade dock inte 
råkat ut för detta någon gång och kunde inte ge några andra exempel.  
 
Daniel Andersson på Tekniska Verken var dock mer specifik och kunde ge 
en flera exempel på tillfällen då han ansåg att rekommendationer inte 
speglade deras verksamhet på ett bra sätt. Han var också mer tveksam till 
att strikt följa regelverket då han menade att vissa rekommendationer är 
skrivna för en viss bransch men som också används av företag i andra 
branscher.  
 

”följer man god redovisningssed så ska man i princip ge en 
rättvisande bild, men det är ju inte säkert. Ibland kan ju vissa 
redovisningsprinciper få märkliga effekter. Det är ju inte 
alltid man förutser allting.” 
Tomas Lagerquist, Koncernredovisningsansvarig, SAAB, 2003-04-08 
 
”Man får inte vara för strikt alltså, man måste kunna 
resonera kring det i alla fall….. Det är ju vissa regler som är 
svåra att följa för att det ska bli en rättvisande bild.” 
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09 

5.2.5 Rättvisande bild för användaren 

Redovisarna har olika uppfattningar om till vem årsredovisningen vänder 
sig. De svar som erhölls pekar på att den övervägande åsikten är att 
informationen i huvudsak riktar sig till de personer som professionellt 
använder sig av årsredovisningar.  
 

”Enligt min uppfattning så riktar sig informationen till proffs. 
Gemene man använder sig av andrahandsuppgifter.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
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”Är man privatperson och investerar i aktier så tror jag inte 
att man har förmåga att läsa och tolka redovisningen, då tar 
man en egen risk. Har man inte kunskapen så ska man 
använda sig av en förvaltare. Jag säger inte det för att vi inte 
skulle ha ambition visa saker och ting på ett tydligt sätt.” 
Björn Krona, Ekonomichef, Partnertech 2003-04-23 

 
”Jag brukar säga att redovisning är ett skriftspråk där man 
uttrycker en organisations verksamhet i ekonomiska termer. 
Likaväl som producenten ska förstå så måste också 
konsumenten kunna förstå. Vet man då att vi i Sverige 
använder historiska anskaffningsvärden för 
anläggningstillgångar, då får man själv dra slutsatsen utifrån 
det som läsare.” 
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 

 
Håkan Thörnholm utgår även han från att den ekonomiska informationen 
främst riktar sig till professionella användare och inte till sin moster som 
han ger som exempel under intervjun. Dock påpekar han att det handlar om 
utomstående och inte de som jobbar inom företaget. 
 

”Att skriva en årsredovisning för VD, det är ju ingen bra 
värdemätare, för han läser in så mycket mellan raderna. Jag 
tycker nog att helheten ska vara så, så att en utomstående 
person med någon form av rimlig förkunskap ska kunna 
utläsa så mycket att han får en bild.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, ÖhrlingsPricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 

 
Han pekar även på att utgångspunkten för ekonomisk information är 
intressentmodellen med användarnas behov i fokus för att ge en rättvisande 
bild. 
 

”Om jag sitter i ett börsbolag med en internationell 
verksamhet då skriver jag ju egentligen för en internationell 
kapitalplacerarmarknad, jag skriver för en börs borta i USA 
eller i London.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, ÖhrlingsPricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 
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Åsikten att den ekonomiska informationen endast riktar sig till 
professionella delas inte av Daniel Andersson som anser att även gemene 
man och anställda skall förstå informationen. Han ser en risk i att om den 
ekonomiska informationen i årsredovisningen blir alltför komplicerad så 
begränsas användningen av den till personer som har ekonomisk 
utbildning. Han menar att det finns risk för att andra användare inom 
organisationen kommer att skapa egna system som är mer lättförståeliga 
och visar helt andra siffror. Skillnaden mellan den interna redovisningen 
och den externa redovisningen får därför inte vara för stor enligt honom.  
 

”Redovisningen sätter upp regler för ekonomer som kan vara 
svårt att förstå för folk i gemen, för bolagens styrelse, för 
tekniker som jobbar som chefer…De tycker att det här är vårt 
resultat, det ekonomerna håller på med det är en helt annan 
sak, då är det farligt. Redovisningen ska inte bara redovisa 
mot utomstående, den ska ju vara ett styrinstrument för 
företaget också. Det får inte vara för stor skillnad mellan 
intern och extern redovisning, så de lever sina egna liv.” 
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09 

5.3 God redovisningssed 
Alla anger god redovisningssed som den huvudsakliga normen vid 
upprättandet av en årsredovisning. Följs denna så ges en rättvisande bild i 
den bemärkelsen som respondenterna lägger i begreppet. Håkan Thörnholm 
noterar dock att det kan finnas olika nivåer i god redovisningssed. Detta 
innebär att vad som är rättvisande bild skiljer sig åt mellan olika företag 
beroende på att det är olika användare av redovisningsinformationen. Han 
menade att det lilla familjeägda företaget inte har samma informationskrav 
på sig som ett stort företag som är börsnoterat både i Stockholm och i 
London. 
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”Jag tycker att det som står i de här definitionerna det är att 
med användande av den goda redovisningsseden beroende på 
ett företags storlek. Det är ju så att hela regelsystemet är ju 
paketerat för olika storlekar på företag. Så att ge rättvisande 
bild i en aspekt behöver kanske inte ha samma 
regelomfattning i en annan aspekt.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 

5.3.1 Skillnader mellan god sed och rättvisande bild 

Arne Gunnarsson skiljer på begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild. Han tar sin utgångspunkt i vilken situation som begreppen 
aktualiseras.   
 

”Jag gör en distinktion mellan rättvisande bild och god 
redovisningssed. Där den goda redovisningsseden på ett 
tydligare sätt går att härleda ur den svenska 
redovisningstraditionen som är byggd på tysk redovisning. 
Kanske framför allt är det då att det är mer fokuserat på 
enskilda poster, värderingssituationer, medan då rättvisande 
bild mera siktar på helheten.” 
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 

 
Per Thorell anser att det inte finns någon anledning att diskutera skillnaden 
mellan god redovisningssed och rättvisande före några undantagsfall har 
uppstått. När vi frågade om han kunde tänka sig någon gång då god 
redovisningssed inte gett en rättvisande bild svarade han: 
 

”Nej, om jag ska vara ärlig så kan jag inte det eftersom det 
per definition är syftet. Då är det inte god sed om det inte blir 
en rättvisande bild.” 
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet, 2003-05-07  

5.3.2 Undantag 

På frågan om respondenterna någon gång har övervägt att bryta mot någon 
rekommendation för att uppnå en rättvisande bild så svarade majoriteten att 
de inte hade det.  
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”Nej, det har jag nog inte övervägt, men jag kan ju tänka mig 
att det kan uppstå det behovet.” 
Tomas Lagerquist, Koncernredovisningsansvarig, SAAB, 2003-04-08 

 
”Vi utgår ju från att vi följer de värderingsregler och de 
klassificeringsregler som står i Årsredovisningslagen och där 
Redovisningsrådet har gett ut rekommendationer om hur man 
ska redovisa. Dessutom har vi börskontraktet som ytterligare 
stramar upp genom att säga att vi är tvungna att följa 
Redovisningsrådets rekommendationer. Då finns det ju nästan 
ingen anledning att fundera på, även om man tycker att om 
man redovisar på ett annat sätt så kanske det skulle, enligt 
vårt tycke, vara bättre.” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 

 
Johan Andersson är en av få redovisare som har gett konkreta exempel på 
när han har avvikit från en rekommendation. Han har i mindre företag 
rekommenderat kunder att frångå Redovisningsrådets 
koncernrekommendation. Avvikelsen rekommenderades i samband med ett 
generationsskifte då ett dotterbolag köpts till ett pris som understigit 
marknadsvärdet. Enligt rekommendationen ska den badwillpost som 
uppstår återföras till resultaträkningen. Johan Andersson anser att detta inte 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och har därför rekommenderat 
en upplösning direkt mot eget kapital.  
 
Ett ytterligare exempel där respondenter har avvikit från rekommendation 
för att ge en mer rättvisande bild står Daniel Andersson för. Han tycker att 
det kan få orimliga konsekvenser om vissa rekommendationer i Tekniska 
Verkens fall.  
 

”Ska man behöva värdera hela anläggningsmassan upp och 
ner beroende på elpriset som råder på världsmarknaden? Det 
gör ju att resultaträkningen inte består av mycket annat än 
upp- och nedvärderingar av anläggningstillgångar eftersom 
elpriset har varit nere på 7 öre en sommar och sen var de 
uppe över 1 krona. Det jag inte tycker är rimligt är att 
resultaträkningen skulle fluktuera beroende av priserna på 
elbörsen. Då blir det lite så att istället för att företagens 
resultat påverkar börsen så blir det börsens utveckling som 
påverkar företagets resultat, istället för att hunden viftar på 
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svansen så är det svansen som viftar på hunden, det är ju 
vansinnigt.” 
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09 

 
Men Daniel Andersson har en lösning på sitt problem. 
 

”Jag har ju valt den kanske lite enklare vägen, jag tillämpar 
inte Redovisningsrådets rekommendationer eftersom jag inte 
måste det, då vi ju inte är ett börsbolag. Sen är det ju 
tveksamt då om vi ska klassas som ett bolag med stort allmänt 
intresse och ändå tvingats in i rådets regler. Så att jag har ju 
valt att vara ärlig och skrivit att vi inte gör det, det har varit 
mitt sätt.” 
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09 

5.5 Påtryckningsmedel  
På frågan om vilka påtryckningsmedel som kan vara lämpliga för att ett 
företag skall tvingas att ge en rättvisande bild så fick vi olika svar från 
respondenterna. Det som framkom av svaren visar att oren 
revisionsberättelse, negativ publicitet och börskontraktet är de viktigaste 
påtryckningsmedlen. Revisorns roll som garant för en rättvisande bild 
framhävs av Lennart Lindell. 
 

”Du har ju ett naturligt sanktionssystem genom att du har en 
revisor i bolaget. Den personen bestämmer i slutändan om det 
ger rättvisande bild ur den personens synvinkel. Tycker vi att 
vi ger en rättvisande bild, men inte revisorn och det är ett 
stort fel. Då får det ju orimliga konsekvenser och det vill man 
ju inte ståta med. Det löser väl sig självt, jag tycker inte att 
det behövs några andra sanktionsmöjligheter än de som finns 
egentligen.” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 

 
Många av respondenterna pekar på börskontraktets betydelse som ett av de 
viktigaste påtryckningsmedlen. 
 

”Det finns ju det här att man kan åka ut från börsen om man 
inte följer rådets rekommendationer. Men jag har svårt att 
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tänka mig att någon kan åka ut från börsen om de följde 
rekommendationerna, men ändå inte gav en rättvisande bild. 
Ren rättvisande bild det tror jag inte finns mycket sanktioner 
mot.” 
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, 2003-04-03 

 
Björn Krona påpekar som ende redovisare även de juridiska 
påtryckningsmöjligheterna även om han anser att de är uddlösa. 
 

”varje styrelse, VD och även ekonomiansvarig har ju ett visst 
juridiskt ansvar för hur man redovisar, att det inte är en grovt 
missvisande bild. Den som uppenbart och medvetet lämnar en 
vilseledande bild kan bli straffad. Det är ytterst sällan som en 
styrelse ställs ansvariga.” 
Björn Krona, Ekonomichef, Partnertech 2003-04-23 

 
Hans Edenhammar påpekar att dålig publicitet är ett starkt 
påtryckningsmedel för att följa god redovisningssed. Han anser att det 
handlar i grund och botten att redovisa som alla andra gör för att undvika 
frågor och inte sticka ut hakan. 
 

”jag tror att om bolag bryter mot de här reglerna på ett sätt 
som leder till att aktieägarna blir vilseledda, så tror jag att 
blotta publiciteten är ett kännbart straff…. Det handlar också 
om att det kostar att avvika från vad som är normen. För du 
tappar lätt förtroendet hos läsaren. Nu håller dom på att 
drilla med avskrivningsprinciper för att få bättre resultat. Vad 
håller dom på med som jag inte ser? Så det blir en väldig 
stark kraft som leder till att man redovisar som alla andra 
gör. Det skapar förtroende kring ens egen redovisning. Att 
avvika från mönstret leder till frågor.”  
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

 
Han påpekar även Skattmyndighetens roll i sanktionssystemet. På frågan 
om mindre bolag har större möjligheter att frångå rekommendationer gav 
han följande svar: 
 

” å andra sidan har du skattemyndigheten som drar åt det ena 
eller andra hållet, du vill inte få deklarationen ifrågasatt. Då 
gör du som de andra gör. Ska du skriva av på något annat sätt 
eller göra avsättning för kommande kostnader så får du nog 
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frågor. Så jag tror att skattesystemet är en tillbakahållande 
kraft.”  
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

 
Även Lennart Lindell menar att risken för negativ publicitet leder till att 
han undviker att avvika från rekommendationer särskilt med tanke på IFS 
historia.  
 

”Det åtagande man har gentemot börsen, och det läge som 
alla IT-bolag är i. Den negativa publicitet vi har fått, den 
spelar ju också in. Att man då skulle avvika från några 
rekommendationer med hänvisande till rättvisande bild, det är 
inte det läget.” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 

5.6 Synpunkter på dagens redovisningsmetoder 
De flesta respondenter anser att dagens redovisningsmetoder ligger efter i 
utvecklingen. De flesta frågetecken uppstår i hur immateriella tillgångar 
skall värderas. Vissa ställer sig frågan om man kan få en rättvisande bild av 
ett företag om man inte tar hänsyn till dessa tillgångar.  
 

”Ska man till exempel ta in personal och värdera den varje år 
så kan man fråga sig hur resultaträkningen kommer att se ut 
även om balansräkningen blir mer rättvisande. Alltså det ger 
inte en rättvisande bild om hur ett företag ser ut, det är ju 
solklart idag. Men det ger nog en rättvisande bild utifrån de 
redovisningsprinciper som är allmänt accepterade idag.”     
Johan Andersson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young, 2003-04-03 
 
”Redovisningen bygger mycket på traditionell industri där 
man ska köpa in sina maskiner och sen ska de skrivas av. Och 
det är väl därför så många IT-bolag har försökt värdera det 
där och börjat prata om humankapital och börjat värdera det 
där. Och om ni lägger det där i rättvisande bild så tycker jag 
nog nästan att det inte ger en rättvisande bild.” 
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 
 
”Det här med goodwill, varumärken, immateriella 
avskrivningar kontra nedskrivningar så kan ju nuvarande 
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regelverk kanske ge en felaktig bild av genom att man 
belastar resultatet med en kostnad som kanske inte är relevant 
till skillnad från en maskin som har en ekonomisk livslängd.” 
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, CloettaFazer, 2003-03-27 

 
”Vad gäller immateriella tillgångar så tycker jag nog att 
redovisningen ligger alltför långt efter. Man får försöka hitta 
på egna sätt att mäta det där. Sen har du ju en annan, det är 
ju ingen inflationsredovisning. Det säger ju inte hela 
sanningen.”  
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 
 
”Men just det där med varumärket är en intressant fråga. Det 
är ju många av våra varumärken som är väldigt gamla och 
dom har ju givetvis inget värde alls i balansräkningen. Så 
utifrån den aspekten så visar vi ju egentligen inte bolagets 
viktigaste tillgångar, nämligen varumärken.” 
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, CloettaFazer, 2003-03-27 
 
”Man ska ju inte ge en felaktig bild bara för att redovisningen 
inte hänger med.” 
Sören Karlsson, Auktoriserad revisor, Lindebergs Grant Thornton 2003-
04-17 

5.7 Kompletterande information 
Många respondenter pekar på att det inte räcker med att ge den lägsta nivå 
på information som krävs av lagen för att spegla ett företag. Det krävs 
ytterligare information för att fylla ut den information som ges av 
balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.  
 

”God redovisningssed, för mig handlar det om att räkna 
resultat och eget kapital enligt reglerna. När det gäller 
tilläggsinformationen så har man inte använt det begreppet 
på samma sätt, som en grund för att kräva förklaringar till 
resultatutveckling” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
 
”Rättvisande bild kan ju vara att man upplyser mer om 
verksamheten, om risker och hot. Samtidigt som publikt 
företag har man ju alltid konkurrenter, för mycket information 
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kan också skada. Men det som investerarna i slutänden vill ha 
är information som gör att de ska kunna skapa sig en egen 
bild av hur företaget kommer att gå i framtiden. Det är det 
egentligen handlar om.” 
Matti Ahlblad, Koncernredovisningschef, Cloetta, 2003-03-27 
 
”Tyvärr kan man då inte få en egentligen rättvisande bild 
alltid genom att bara läsa årsredovisningar. Det krävs nog 
lite mer information, även om man har det lite i bakhuvudet 
när man läser årsredovisningen.” 
Daniel Andersson, Koncernredovisningsansvarig, Tekniska Verken, 
2003-04-09 

 
”Jag har propagerat i många år för bättre information om 
varför resultatet har förbättrats.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

5.8 Kritik mot begreppet rättvisande  
Hans Edenhammar anser att begreppet i dagsläget bara skapar förvirring. 
Han menar att om man ser begreppet som något mer än god 
redovisningssed så bör detta kopplas till tilläggsupplysningar för att bli 
meningsfullt. Han menar att det enda sätt som begreppet rättvisande bild 
kan få någon mening är att koppla det till tilläggsupplysningar. 
 

”Den distinktion jag gör är att rättvisande bild skulle kunna 
vara den information som krävs utöver det 
rekommendationerna kräver. Det är nog inte så lagstiftarna 
har tänkt sig, men då skulle det bli något vettigt med det 
hela.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
 
”För att ge en rättvisande bild över resultatutvecklingen så är 
det viktigt att man har det perspektivet att börsbolagens 
information ska ge bra underlag för prognoser. Som det ser ut 
i dag så skapar bara begreppet snarare förvirring.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
 
”Jag tror inte begreppet rättvisande bild har någon betydelse 
idag. Utmönstra begreppet eller precisera vad det innebär.”   
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
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Per Thorell är kritisk och menar att begreppet inte får någon substans då det 
redan finns en rättslig standard i Sverige med den betydelse som ”true and 
fair view” har i den anglosaxiska redovisningen. Detta anser han beror på 
att lagstiftaren var ”minst sagt vilsna” när dom införde begreppet i Sverige.  
 

”Har man en ramlagstiftning av det slag som 
redovisningslagstiftningen är så måste man ha en rättslig 
standard som kompletterar lagen på visst sätt, och den måste 
man ge något namn. Och det är svårt att ha mer än en rättslig 
standard. Och då har ju lagstiftaren valt god redovisningssed 
som rättslig standard i Sverige, därmed får ju rättvisande bild 
ingen innebörd. Som lagstiftaren gör i olika sammanhang, att 
kalla det här någon allmän redovisningsprincip tycker jag är 
nonsens.” 
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet, 2003-05-07  
 
”Det hade varit bättre att dom hade tagit det som det var i så 
fall eller helt avstått från det och sagt att god redovisningssed 
täcker det här begreppet.”  
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet, 2003-05-07  

 
Även Håkan Thörnholm instämmer i att begreppet saknar substans då god 
redovisningssed och rättvisande bild till största del är samma sak.  
 

”Det är ju olika redovisningstraditioner som har mötts. 
Sverige har haft ett system som byggts på den goda 
redovisningsseden. I England hade man ju rättvisande bild 
som är ett mycket vagare system. Vad vi gjorde i Sverige vara 
att klippa på båda två. Problemet som då uppstår är ju att i 
99,9% av alla fall så är det samma sak och då blir det inget 
ting över.” 
Håkan Thörnholm, Auktoriserad Revisor, ÖhrlingsPricewaterhouse 
Coopers, 2003-04-23 

 
Per Thorell anser vidare att det hade varit bättre om lagstiftaren hade tagit 
begreppet med den innebörden det har i Storbritannien eller sagt att god 
redovisningssed täcker in det här begreppet. 
 

”Vad den svenska lagstiftaren hade problem med var ju att 
föra in rättvisande bild i den innebörden att den här 
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overriding problematiken är inbyggd i den. Köper man ”true 
and fair view” konceptet så har man så att säga rätt att köra 
över lagstiftningen i tillämpningen av regelverket. Jag tror att 
det var det man var orolig för och därför ville man inte ha det 
som en rättslig standard. Jag tror att där ligger förklaringen 
till att det blev så pass konstigt. Samtidigt så tyckte man väl 
att man var tvungen att ta in det här ”true and fair view” 
begreppet på något sätt och då lade man det som någon typ 
av kvasibegrepp.” 
Per Thorell, Professor, Uppsala universitet, 2003-05-07 

 
På frågan om respondenten anser att begreppet behövs i Sverige så pekar 
Arne Gunnarsson på vikten att ha samma definition inom hela EU för att 
det ska ha något värde. Han anser även att införandet av begreppet inte 
påverkat redovisningen i något större hänseende. 
 

”Det är väl i så fall att man vill skapa en internationell 
redovisningsstandard så att alla förstår varandras 
årsredovisningar, oavsett vilket land den kommer ifrån. Och i 
den bemärkelsen då, så ska vi väl ha rättvisande bild i Sverige 
och då är det väl viktigt att ha samma definition i hela EU-
området då. Det är klart att begreppet behöver uttolkas, 
förklaras och harmoniseras mellan länderna annars så är det 
ju inte något värde. Man kan ju inte ha en definition i Sverige 
och en i andra länder.”  
Arne Gunnarsson, Auktoriserad revisor, KPMG, 2003-04-08 

 
Lennart Lindell menar att om det enbart togs hänsyn till rättvisande bild 
skulle det försämra jämförbarheten i den ekonomiska informationen. 
 

”Hur skulle det gå om alla gick efter rättvisande bild, då 
skulle nog den rättvisande bilden skifta från ett företag till ett 
annat. Så att jag tror det är bra med detaljstyrt, även om det 
är jobbigt.”  
Lennart Lindell, Koncernredovisningsansvarig, IFS, 2003-04-08 
 

Fler respondenter ansåg att begreppet kan leda till missbruk. 
 

”Det kan ju ligga en fara i att ha begreppet rättvisande bild, 
det öppnar ju upp för lite mer godtycklighet kan man tycka. 
Samtidigt är det bra med en sån livlina givetvis, att man får 
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avvika från en rekommendation. Så att det kan väl vara både 
på gott och ont att begreppet finns. Missbruk finns väl alltid.” 
Tomas Lagerquist, Koncernredovisningsansvarig, SAAB, 2003-04-08 
 
”Det är ju en slamkrypare i lagtexten egentligen, jag tror 
många har tillgripit det för att få göra sina egna tolkningar, 
som ställer till problem för oss. Ofta är omvärlden mera 
öppen för avvikelser just med stöd av rättvisande bild och så 
får vi säga nej. Så för oss vore det mycket enklare att det stod 
god redovisningssed” 
Dick Svensson, Auktoriserad Revisor, Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers, 2003-03-26 
 
”Jag har bara stött på fall där man har försökt att missbruka 
begreppet.” 
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 

5.9 Sammanfattningsvis kan man säga….. 
Vi avslutar våra tankar från verkligheten med följande citat som vi anser 
ger en bild av vad rättvisande bild handlar om. 
 

”Om man ska gå ut en vinterdag så kan man titta efter vad 
temperaturen är. Men det räcker ju inte, man måste ju även 
titta efter om det regnar och hur mycket det blåser för att du 
ska veta vad du ska ha för kläder. Redovisningen är någon 
slags termometer. Den säger vad den säger, och den säger 
inte hela sanningen. Det är en övertro att det ska finnas 
någon perfekt redovisningen, för det finns det inte.”  
Hans Edenhammar, Ordföranden i Bokföringsnämnden, 2003-05-08 
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
I detta kapitel presenterar vi de 
slutsatser som vi kommit fram till. 
Slutsatserna baseras på den empiri 
vi samlat in och på vår 
föreställningsram. Därefter följer 
våra egna reflektioner 

 

 

6.1 Innebörden av begreppet 
Under våra intervjuer har det framkommit vad respondenterna anser ge en 
rättvisande bild. Det går inte att peka ut några enstaka faktorer som bygger 
upp begreppets innebörd. Två faktorer kan dock sägas gälla för nästan alla 
respondenter. Den ena är den starka kopplingen till god redovisningssed. 
Den andra är synen på begreppet som en övergripande regel. Bilden nedan 
ger en översikt över respondenternas uppfattning av vad som påverkar 
begreppet rättvisande bild. 

1. Inledning 

2. Tillvägagångssätt 

4. Vår föreställningsram 

5. Tankar från verkligheten 

6. Slutsatser och egna reflektioner 

3. Normer och normgivare
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6.2 Bakomliggande faktorer 
Begreppet rättvisande bild är enligt vår mening ett i grunden påtvingat 
begrepp genom harmoniseringen mellan redovisningssystemen inom EU. 
Problemen som vi ser det är att i Sverige så har två i grunden helt olika 
redovisningstraditioner mötts. God redovisningssed som härstammar från 
den kontinentala redovisningstraditionen har sedan länge en etablerad 
ställning i svensk redovisning. När det anglosaxiska begreppet rättvisande 
bild infördes så var lagstiftaren vag om innebörden. I Storbritannien är 
begreppet ”true and fair view” ett övergripande begrepp i redovisningen. 
Begreppet har i Storbritannien den funktion som kan liknas med den som 
god redovisningssed har i Sverige. Deras override-regel tillåter till och med 
rekommendationer att bryta mot lag för att redovisningen ska uppnå ”a true 
and fair view”.  
 
När begreppet infördes i Sverige så var det en direkt översättning av 
ordalydelsen ”true and fair view”. Införandet av rättvisande bild i Sverige 
innebar därför att vi då fick två begrepp med i huvudsak samma funktion. 
Lagstiftaren i Sverige valde dock att inte införa den override-regel som 
begreppet har i den anglosaxiska traditionen. Vi anser därför att begreppen 
rättvisande bild och god redovisningssed är så lika i sin innebörd att någon 

Marknadsvärde

Hyfsad 
bild 

God 
redovisningssed

Rättvisande 
bild

Information 

Språkligt  
problem 

Kvalitet Övergripande 
regel 
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Figur 6: Respondenternas syn på rättvisande bild, egen figur 
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egentlig skillnad inte kan utpekas. Detta innebär att i Sverige kan begreppet 
rättvisande bild inte få någon betydelse för redovisningen då god 
redovisningssed är väletablerat. En välmotiverad fråga blir därför vilken 
effekt införandet har fått för harmoniseringen mellan EU-länderna.  
 
Om något begrepp skall få en starkare ställning än god redovisningssed så 
anser vi att det måste vara klart definierat. Som det ser ut idag anser vi att 
lagstiftaren skulle ha valt endast ett av begreppen. Att införa ett begrepp på 
det sätt som gjorts leder enligt vår mening inte bara till förvirring utan även 
till att begreppet blir substanslöst. Detta kan enligt vår mening skapa 
problem på sikt. Vi menar att alla redovisare har en känsla för vad som kan 
kallas god redovisningssed. God redovisningssed är något som enar 
redovisare. Begreppet rättvisande bild saknar enligt oss denna enande 
känslan då de har olika uppfattningar om hur det ska tolkas. Istället så finns 
det en risk att begreppet rättvisande bild kan urholka innebörden i god 
redovisningssed. Anledningen till urholkningen är att likheten mellan 
begreppen skapar förvirring. Detta då de inkräktar på varandras område. 

6.3 Begreppsförvirring 
Vissa av våra respondenter tolkar begreppet på ett semantiskt sätt. Ord som 
ledstjärna och sunt förnuft anser vi peka detta. Vi anser också att denna 
tolkning ger begreppet en övergripande betydelse, som ett mål med 
redovisningen. Det kan ha varit lagstiftarens avsikt att med ett vagt begrepp 
som rättvisande bild skapa tolkningsutrymme i redovisningen. Det är väl i 
och för sig inte fel att definiera att årsredovisningar ska vara rättvisande, 
men å andra sidan så ser vi inte meningen med att påpeka detta. Det torde 
vara ganska självklart för redovisare att en årsredovisning ska vara 
rättvisande. Ska man påpeka detta så bör lagstiftaren också reglera alla 
andra kvalitativa egenskaper som bygger upp dagens externredovisning.  
 
Den semantiska tolkningen anser vi även innebär en viss förvirring om 
vilka värden som skall vara rättvisande. Det visas av att vissa respondenter 
för en diskussion om historiska värden kan ge en rättvisande bild eller om 
inte marknadsvärde vore ett mer rättvisande värde. Vi anser att denna 
diskussion handlar mer om ett paradigmskifte i dagens 
redovisningsmetoder än om att ge en rättvisande bild.  
 
Vi anser att huvudsyftet med all redovisningsinformation är att ge dess 
användare ett underlag som de sedan ska basera sina beslut på. Sålunda 
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uppfyller inte felvisande information de krav som ställs på informationen. 
De företag som inte ger användarna relevant information kommer i 
slutändan att straffas av marknaden. Detta kommer i sin tur minska 
företagets möjlighet att skaffa kapital. Vi menar att redovisare är medvetna 
om att de hela tiden har marknadens ögon på sig och att det ger tillräckliga 
incitament för företagen att hela tiden sträva efter att ge korrekt och 
tillräcklig information till sina intressenter. Därför anser vi att det ej behövs  
krav i lagtext på att ge en rättvisande bild.  

6.4 God redovisningssed 
Vi är av den meningen att god redovisningssed ger en rättvisande bild. Det 
är även viktigt att påpeka att definitionen av god redovisningssed heller inte 
är helt given. För ett antal år sedan definierades god redovisningssed som 
”hur en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga redovisar”. På 
senare år har det glidit över till att mer baseras på rekommendationer. God 
redovisningssed byggs upp av fyra beståndsdelar: lagar, principer, 
rekommendationer och praxis. Vi anser att beroende på vilket företag och 
vilken situation det befinner sig så kan någon av beståndsdelarna få mer 
tyngd. Om det exempelvis rör sig om en situation som är oreglerad i 
rekommendationer så kan praxis utgöra en större del av god 
redovisningssed. God redovisningssed anpassar sig hela tiden till den 
verklighet som företagen möter. Därför menar vi och flera av våra 
respondenter att det inte behövs göras några avvikelser från god 
redovisningssed för att ge en rättvisande bild.  

6.5 Avsteg från god redovisningssed 
I dagsläget verkar det som om att rättvisande bild tas till som argument för 
att missbruka god redovisningssed. Om de metoder som rekommendationer 
och praxis anger inte fyller företagsledningens syfte så hänvisas det till 
rättvisande bild. Detta för att försöka motivera att andra metoder ska kunna 
användas. Om en rekommendation ger märkliga effekter för företaget i en 
speciell situation så anser vi att tilläggsupplysningar ska ges. Då kan 
användaren själv skapa sig en uppfattning om de specifika förhållanden 
som råder i fallet. Tilläggsupplysningarna anser vi räcker för att 
användaren ska få en rättvisande bild. Detta skapar också den jämförbarhet 
som är nödvändig.  
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Vissa respondenter pekar på rättvisande bild som en ventilfunktion. Vi 
anser att en ventilfunktion inte behövs i det svenska redovisningssystemet. 
Detta då god redovisningssed som inte ger en ”rättvisande bild” inte kan 
sägas utgöra god redovisningssed. Det går inte att utesluta att det finns eller 
kan komma att uppstå situationer där en stelbent tillämpning av regelverket 
ger konstiga effekter. Trots detta anser vi att det räcker med 
tilläggsupplysningar för att en rättvisande bild ska uppnås. 
 
Vi menar att införandet av begreppet i Sverige kan ha hindrat den naturliga 
utvecklingen av redovisningen. Istället för en korrigering av praxis så kan 
företagen genom exempelvis börskontraktet tvingas in rekommendationer 
som inte ger en korrekt bild. Detta då de inte vågar sticka ut hakan och 
avvika med hänvisning till rättvisande bild. De enda bolag som inte har 
krav på sig att följa god redovisningssed verkar vara kommunala bolag och 
monopolföretag. Staten garanterar ändå deras kapitalförsörjning så de 
behöver ingen ren revisionsberättelse att visa upp för långivare.  

6.6 Tilläggsinformation 
Vissa av våra respondenter påpekar att en betydelse som begreppet kan få 
är i frågan om att lämna ytterligare information i årsredovisningen. 
Siffrorna i balans- och resultaträkningen kan aldrig spegla ett företag och 
hela dess verksamhet på ett sätt som täcker in alla aspekter. Idag så består 
kanske den största delen av en årsredovisning av den information som 
företagen väljer att lämna utöver det som krävs i lagen. De lämnar 
information om miljöarbete, framtidsutsikter och liknande. Denna 
information kan dock bli betydligt bättre. Redovisning är ett fyrkantigt mått 
och behöver fyllas ut med ytterligare information för att siffrorna ska kunna 
sättas in i ett sammanhang. Den information som lämnas i 
tilläggsupplysningar kan enligt vår mening ge en mer heltäckande bild av 
företaget. Vi anser därför att det skulle finnas en tydligare koppling mellan 
rättvisande bild och tilläggsinformation. Bakomliggande faktorer som 
förklarar varför ett resultat uppstår eller hur ett företag presterar. Dessa 
faktorer går inte alltid att förklara i siffror och denna information anser vi 
ökar prognosvärdet för användarna. Detta skulle också ge begreppet en 
betydelse för redovisningen. 
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6.7 Rättvisande bild i framtiden 
Senast 2005 ska Sveriges redovisning anpassas till IAS. Vad denna 
övergång kommer att innebära för svensk redovisning är i dagsläget oklart. 
Det som vi i dagsläget vet är att IAS reglerna är mer detaljreglerade. IASB 
har den inställningen att rekommendationerna i normalfallet ger ”a true and 
fair view” eller ”fairness” som det kallas i USA. Denna detaljreglering 
kommer enligt vår mening innebära att fler situationer än i dagsläget 
kommer att uppstå där rekommendationer ger konstiga effekter på 
redovisningen. I detta läge kan det dock komma att innebära att en klart 
definierad ventilfunktion behövs.  
 

6.8 Avslutningsvis 
Vi anser att det räcker med ett av begreppen god redovisningssed eller 
rättvisande bild, vilket av dom spelar ingen roll. Vad begreppet sedan 
kallas är av mindre betydelse bara begreppet har den innebörd som god 
redovisningssed har idag. Innebörden i god redovisningssed är dynamisk 
vilket innebär att den anpassar sig till de informationskrav som råder.  
 
Å ena sidan är god redovisningssed etablerat sedan länge i Sverige och bör 
därför vara kvar. Å andra sidan ställer EU krav på att begreppet ”true and 
fair view” skall återfinnas i medlemsländerna. Ett sätt att ”lösa” detta är att 
säga att god redovisningssed innefattar rättvisande bild.  
 
Den ventilfunktion, som är en av de funktioner som rättvisande bild har i 
dagsläget, anser vi inte behövas med de regler och rekommendationer som 
idag används. I framtiden så kommer IAS att införas i Sverige. Då dessa 
rekommendationer är detaljreglerade i större utsträckning så kan det dock 
innebära att en ventil behövs.  
 
Vi anser vidare att det i framtidens årsredovisningar bör läggas större vikt 
på tilläggsinformation. Denna information är minst lika viktigt som den 
information som ges i balans- och resultaträkning.  
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Vi avslutar denna uppsats med figur 7 som illustrerar våra egna reflektioner 
om företagens ekonomiska information.  
 
 

 
 

God redovisningssed 

Figur 7: Avslutningsvis, egen figur 
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Intervjuguide 

 
1. Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 

 
2. Hur länge har Du jobbat med redovisning? 

 
3. Hur kommer Du i kontakt med begreppet rättvisande bild, ge gärna 

exempel? 
 

4. Vad anser Du att innebörden av rättvisande bild är, ge gärna 
exempel? 

 
5. Hur avgör Du om ett företag ger en rättvisande bild? 

 
6. Ger ett företag en rättvisande bild om det följer god redovisningssed? 

 
7. Anser Du att det behövs en klargörande definition av begreppets 

innebörd? 
 
8. Anser Du att begreppet rättvisande bild behövs i svensk redovisning? 
 
9. Har Du något annat som Du anser vara viktigt angående rättvisande 

bild? 
 

 


