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Sammanfattning 
 
Den historiska utvecklingen av redovisningen kännetecknas av två olika traditioner, den 

anglosaxiska och den kontinentala. De har utvecklats åt olika håll eftersom de bygger på två 

olika civilrättsliga system. I syfte att harmonisera redovisningen i medlemsstaterna har EU 

utfärdat ett antal bolagsrättsliga direktiv. Det mest grundläggande av dessa, det fjärde, 

innehåller ett krav på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat. Eftersom det inte finns någon definition på vad en rättvisande bild innebär har 

begreppet fått en varierande tolkning i de olika länderna. Då Sverige blev medlem i EU skrevs 

begreppet ”rättvisande bild” in i den nya årsredovisningslagen. Syftet med vårt arbete har 

varit att mot bakgrund av de olika redovisningstraditionerna beskriva och analysera hur 

begreppet rättvisande bild tolkas och tillämpas i svenska företag.  Vi har valt att använda oss 

av en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet har samlats in genom en intervju-

undersökning bland företag och en intervju med en revisor. Resultatet av undersökningen 

visar bland annat att företagen och revisorn tolkar rättvisande bild samstämmigt trots 

avsaknaden av en definition och att deras tolkning av begreppet stämmer bra överens med hur 

det är beskrivet i ÅRL och i förarbetena till denna. Vi kan se ”rättvisande bild” som ett mål 

för årsredovisningen som kan uppnås med hjälp av lagar, rekommendationer och god 

redovisningssed.  

 

Nyckelord i uppsatsen är: rättvisande bild, true and fair view, det fjärde direktivet, 

harmonisering, årsredovisningslagen, anglosaxisk redovisningstradition, kontinental 

redovisningstradition, god redovisningssed.  

 



Abstract 

The development of accounting is distinguished by two different accounting traditions, the 

Anglo-Saxon and the Continental European tradition. They have taken different directions 

since they are founded on different legal systems. In order to harmonize accounting between 

the member states the EU has issued a number of Directives on Company Law. The most 

fundamental is the Fourth Directive. It contains a requirement that the annual accounts shall 

give a true and fair view of the company's assets, liabilities, financial position and profit or 

loss. Since there is no definition of the meaning of ”a true and fair view”, the interpretation 

has come to vary among the member states. As Sweden entered the EU, the requirement of a 

“true and fair view” was implemented in Årsredovisningslagen (the Annual Accounts Act). 

The purpose of this thesis has been to, in the light of the different accounting traditions, 

describe and analyze how the concept of ”a true and fair view” is interpreted and applied by 

Swedish companies. To do this a qualitative method has been used. We have conducted a 

survey among companies and an interview with an auditor. The results show, among other 

things, that the companies and the auditor interpret “true and fair view” unanimously, despite 

the lack of a definition. The interpretation corresponds well to how the requirement is 

described in Årsredovisningslagen. We can see ”true and fair view” as an objective for the 

annual accounts which can be achieved by complying with laws, recommendations and “good 

accounting practice”. 
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1 Inledning 

I kapitlet tar vi upp historiken och bakgrunden till vår problemdiskussion. Uppsatsens syfte 

och fortsatta disposition presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 

EU har i syfte att harmonisera redovisningen i medlemsländerna utfärdat ett antal 

bolagsrättsliga direktiv1. Arbetet med att ta fram direktiven tog sin början redan i mitten av 

1960-talet och ett första utkast till det fjärde direktivet, vilket är det mest grundläggande, var 

färdigt 19712. Det grundade sig till stor del på den tyska redovisningsläran och hade 

följaktligen en kontinental prägel. Det slutgiltiga direktivet färdigställdes först sju år senare 

och skiljer sig i många avseenden från det första utkastet. Det kan delvis förklaras genom 

Storbritanniens inträde i EU som skedde under den här perioden. Storbritannien hörde till den 

anglosaxiska traditionen och deras inträde medförde viktiga principiella ändringar i direktivet. 

Mest betydande var införandet av kravet på att årsbokslutet ska ge en ”true and fair view” av 

företagets ställning och resultat.3 Kravet återfinns i artikel 2.3: 

 
The annual accounts shall give a true and fair view of the company's 
assets, liabilities, financial position and profit or loss.4 
 
 

Innebörden av kravet är inte närmare utvecklat i engelsk rätt och svår att beskriva. De flesta 

av EU:s medlemsländer saknade också motsvarigheter till kravet före implementeringen av 

direktivet vilket har lett till en hel del tillämpningsproblem.5  

 

1.2 Problemdiskussion 

Inte heller i direktivet finns innebörden av begreppet ”true and fair view” angiven. Thorell 

menar att begreppet i Storbritannien speglar ”ett principiellt synsätt som innebär att 

                                                 
1 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 69. 
2 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European Accounting 
Review 6:4, (1997): 722. 
3 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 11-12, 31. 
4 Justice Arden, ”True and fair view: a European perspective.” The European Accounting Review 6:4, (1997): 
675. 
5 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 31. 
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redovisningen inte får vara legalistisk och formell utan skall avspegla vad som verkligen i 

ekonomisk mening hänt i bolaget.” När begreppet numera ingår i EG-rätten ska det emellertid 

inte tolkas enbart utifrån brittisk rätt och praxis. Utgångspunkten för tolkningen bör istället 

enligt den svenska lagstiftaren vara den innebörd begreppet kan antas ha inom EU. När kravet 

förts in i de olika medlemsländernas lagstiftning har det emellertid färgats av respektive lands 

redovisningstradition och praxis. Det finns därför en stor spännvidd i uppfattningarna om 

innebörden av ”true and fair view”. I Storbritannien kan kravet exempelvis i exceptionella fall 

användas för att åsidosätta lagar eller rekommendationer. Den andra ytterligheten kan sägas 

utgöras av Tysklands tolkning som innebär att så länge lagar och rekommendationer följs har 

en ”true and fair view” uppnåtts.6 

 

De olika redovisningstraditionerna grundar sig i olika länders civilrättsliga utveckling. Den 

anglosaxiska civilrättsliga traditionen har sina rötter i medeltidens England och bygger till 

stor del på sedvanerätt som kompletteras med precedensfall i domstolar. Det har lett fram till 

att redovisningen och bolagsrätten i liten utsträckning reglerats i lagstiftningen och istället 

utvecklats av redovisningsprofessionerna i dessa länder. Den kontinentala traditionen har sitt 

ursprung i romersk rätt och är legalistisk, det vill säga baserad på nedskrivna lagar. Detta 

innebär att redovisningen till stor del regleras av bolagsrätten. Här anses att en riktig 

redovisning är en redovisning som stämmer med lagar, rekommendationer och normer.7 

 

I Sverige har kravet på ”a true and fair view” implementerats genom årsredovisningslagen8. 

Enligt denna ska balansräkningen, resultaträkningen och noterna ”upprättas som en helhet och 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat”9. ”A true and fair view” har alltså i 

Sverige översatts till ”en rättvisande bild”10.  

 

På grund av de skiftande tolkningar som förekommer av begreppet ”true and fair view” vill vi 

ta reda på hur ”rättvisande bild” tolkas och tillämpas i svenska företag. Vi gör det mot 

bakgrund av de olika redovisningstraditionerna.  

 

                                                 
6 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 107-108, 110. 
7 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 67-68, 70. 
8 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 60. 
9 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap., 3§, 1 st. 
10 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 70. 
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1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att beskriva och analysera tolkningen och tillämpningen av 

begreppet ”rättvisande bild” hos svenska företag. 

 

1.4 Fortsatt disposition 

 
 Kapitel 2 - Redovisningsteori och grundläggande begrepp  

I detta kapitel går vi igenom den redovisningsteori och de grundläggande begrepp som är 

relevanta för tolkningen av begreppet ”rättvisande bild”. 

 

Kapitel 3 - Metod  

Här beskrivs och motiveras metodansats och tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 4 - Resultat 

I kapitlet presenteras det empiriska resultatet från vår undersökning. 

 

Kapitel 5 - Analys 

Här analyserar vi det empiriska materialet mot bakgrund av vår teoretiska referensram. 

 

Kapitel 6 - Slutdiskussion 

Vi diskuterar våra slutsatser och ger förslag till vidare forskning inom området. 
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2 Redovisningsteori och grundläggande begrepp 

I kapitlet tar vi upp de olika redovisningstraditionerna och deras historiska utveckling. Vi 

kopplar dem även till hur den svenska redovisningen ser ut idag. Vidare går vi igenom 

harmoniseringen av redovisningen inom EU med fokus på det fjärde direktivet och tolkningen 

av begreppet ”true and fair view”. Dessutom behandlas förhållandet mellan begreppen ”god 

redovisningssed” och ”rättvisande bild”.  

 

2.1 Anglosaxisk redovisningstradition 

Den anglosaxiska civilrättstraditionen kan härledas tillbaka till medeltida England och baserar 

sig på sedvanerätt som kompletteras med precedensfall i domstolar11. Detta innebär att 

tidigare rättsfall kommer att tjäna som förebild för liknande fall i framtiden12. Det betyder 

även att man avgör från fall till fall och inte har någon generell lag som skall gälla för 

framtiden. Redan innan 1900-talet var det en stor variation av legala krav som kom och gick 

och man använde sig av ord som ”true”, ”correct”, ”full” och ”fair and just”. Här kan man 

med andra ord se att de börjar närma sig dagens uttryck om ”true and fair view”. År 1900 

tillkom kravet att utöva en ”true and correct view of the state of the company’s affairs” i 

Storbritanniens motsvarighet till ABL, Companies Act. Senare ändrades detta till det 

nuvarande ”true and fair view”. Det finns dock inte någon definition i lagen om detta 

begrepp.13  

 

De länder som omfattas av den anglosaxiska traditionen är Storbritannien, Irland, 

Nederländerna, USA och de brittiska samväldesländerna.14 De är så kallade ”case-law” länder 

där man inte behöver tillämpa lagregler som medför en missvisande bild av företagets 

ställning och resultat. I front för denna tradition går Storbritannien och Australien som sätter 

begreppet ”true and fair view” framför det som är reglerat. I USA är det mer reglerat genom 

nedtecknade standards för att undvika stora kostnader för revisionsbyråerna i form av 

skadestånd till följd av ett domslut15. 

                                                 
11 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 68. 
12 http://www.ne.se.proxybib.miun.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O284650&i_word=precedensfall [åtkomst: 
2008-04-14] 
13 David Alexander, ”A European true and fair view?” The European Accounting Review 1, (1993): 60.  
14 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 67. 
15 Kristina Artsberg, Normbildning och redovisningsförändring (Lund: Lund University Press, 1992), 77-80. 
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Eftersom den anglosaxiska redovisningstraditionen baserar sig på sedvanerätt innebär det att 

redovisningen har utvecklats av redovisningsprofessionerna i dessa länder. Det har i sin tur 

gjort att yrkeskåren har växt sig stark, och har en avgörande ställning när det gäller 

utvecklandet av redovisningsrekommendationer och praxis under begreppet ”true and fair 

view”. Traditionen har en principiell syn på vad som är en riktig redovisning där det är 

kommersiella intressen eller revisorsintressen som dikterat innebörden av ”true and fair 

view”. Då det inte finns någon koppling mellan redovisning och beskattning som i den 

kontinentala redovisningstraditionen innebär det att denna tradition i större utsträckning kan 

tillmötesgå marknadens krav på information. En öppen redovisning är alltså grundstenen i den 

anglosaxiska traditionen där aktiemarknaden har en stor betydelse.16 

 

2.2 Kontinental redovisningstradition 

Den kontinentala redovisningstraditionen härleds från romersk rätt som bygger på nedskrivna 

lagar. Utvecklingen av europeisk rätt från medeltiden till våra dagar är sammanflätad med 

stora politiska, ekonomiska och idéhistoriska händelser under samma period. Från slutet av 

1700-talet sökte man på flera olika håll i Europa sammanfatta de viktigaste rättsreglerna i 

stora systematiska lagverk (kodifikationer). Ett exempel på ett sådant lagverk som fått stor 

uppmärksamhet är den franska Code Civil.17 Ur dessa systematiska lagverk växer den 

kontinentala redovisningstraditionen fram. Den omfattar de västeuropeiska länderna utom 

Storbritannien, Irland och Nederländerna. Även Japan brukar hänföras hit. Enligt 

redovisningstraditionen är en riktig redovisning en redovisning som stämmer med lagen. Det 

har lett till att traditionen är mer reglerad i lag än den anglosaxiska vad gäller formen av 

redovisningshandlingarna. Dock så har utvecklingen inom värderingsfrågor varit den 

motsatta. Civillagstiftningen anger det högsta tillåtna värdet på tillgångarna och 

skattelagstiftningen anger det lägsta. Då det är stort spelrum där emellan innebär det stora 

valmöjligheter för företagen när de skall värdera sina tillgångar. Detta kan ge upphov till en 

felaktig bild av företagets ställning och resultat, men det är lagmässigt korrekt. I de länder 

som tillämpar den kontinentala traditionen återfinns ett avgörande ägarinflytande hos banker, 

stat och familjeintressen. Borgenärernas intressen skyddas genom att försiktighetsprincipen 

genomsyrar värderingen av tillgångar och skulder i företagen. I och med att redovisningen 

                                                 
16 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 68-70. 
17 Anders Agell och Åke Malmström, Civilrätt, 19:2 (Malmö: Liber, 2005), 22. 



En rättvisande bild   
- vad innebär det för svenska företag?  VT 2008 
 
 

 6 

regleras genom lag till stor del har redovisningskåren i dessa länder en svagare ställning än i 

de länder som tillämpar den anglosaxiska traditionen.18  

 

2.2.1 Jämförelsetabell  

Skillnaderna mellan de olika redovisningstraditionerna sammanfattas på följande sätt av 

Artsberg: 

 

Anglosaxisk tradition Kontinental tradition 

Mycket frivillig reglering Reglering framför allt i lag 

Reglering i privata sektorn Staten har direkt inflytande i regleringen 

Affärshändelsens innebörd avgörande Affärshändelsens form avgörande 

Avbildande synsätt ”true and fair view” Legalistiskt synsätt (följa reglerna) 

Stark redovisningskår Svagare redovisningskår 

Aktiemarknadsfinansiering Bankfinansiering 

Redovisningens serviceroll betonas Redovisningens fördelningsroll betonas 

Redovisningens informativa egenskaper viktiga Redovisningens kalkylativa egenskaper viktiga 

 
Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive den kontinentala 
redovisningstraditionen.19 
 

2.3 Svensk redovisning 

2.3.1 Historik 

Svensk redovisningstradition har kopplingar till både anglosaxisk och kontinental tradition. 

Den grundar sig på den kontinentala traditionen som utvecklats ur den franska Code Civile 

som bildades i slutet av 1700-talet.20 Utvecklingen i Sverige och övriga Europa har sedan 

under 1900-talet präglats av att lagstiftaren ingripit på sådana områden där ett praktiskt behov 

                                                 
18 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 67-69, 72. 
19 Kristina Artsberg, Normbildning och redovisningsförändring (Lund: Lund University Press, 1992), 80. 
20 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), 72-73. 
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ansetts föreligga21. Den svenska redovisningen betonar försiktighetsprincipen och har en stark 

koppling till skattelagstiftningen. Den är reglerad genom lagar som årsredovisningslagen 

(ÅRL) och genom redovisningsrekommendationer från organisationer som till exempel FAR-

SRS. För att få full insikt i försiktighetsprincipens ställning i Sverige måste vi se till 

utvecklingen i Tyskland. Svensk redovisningstradition har starkt influerats av tyskt tänkande 

såväl inom utbildningen som i praxis inom redovisningskåren. Det kontinentala synsättet 

fungerade som förebild när redovisningslagstiftningen växte fram. En faktor till 

försiktighetsprincipens genomslag i tysk och svensk redovisning är att finansiering genom 

aktiemarknaden inte var så stark som den är idag. Bankerna hade en starkare ställning. En 

förskjutning har alltså skett under senare år av kapitalmarknaden från bankfinansiering till allt 

mer aktiefinansiering, detta är särskilt tydligt i Sverige. I och med denna förskjutning av 

kapitalmarknaden har matchningsprincipen fått en allt starkare ställning då detta är en 

mätprincip som möjliggör för företagen att förbättra bilden av ställning och resultat utåt mot 

aktieägare och andra intressenter.22   

 

2.3.2 Redovisningens utveckling efter inträde i EU 

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem av EU. Medlemskapet innebär bland annat att 

det regelverk som utvecklats inom EG skall tillämpas i Sverige. Dock så skiljer man inom 

EG-rätten mellan primär och sekundär EG-rätt. Primär EG-rätt består av grundläggande 

gemenskapsfördragen och den sekundära EG-rätten utgörs av förordningar, direktiv, beslut 

samt yttranden och rekommendationer. Förordningar är till alla delar bindande och direkt 

tillämpliga i medlemsstaterna, de varken får eller kan tranformeras till nationell lagstiftning. 

Direktiv riktar sig till medlemsstaterna och anger ett visst resultat som skall uppnås inom en 

bestämd tid, men överlåter till medlemsstaterna att själva bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet. Inom EG har det utfärdats flera direktiv som behandlar 

redovisningsfrågor bland annat det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Det antogs 1978 och 

behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse i aktiebolag och 

vissa handelsbolag och kommanditbolag.23 

 

                                                 
21 Anders Agell och Åke Malmström, Civilrätt, 19:2 (Malmö: Liber, 2005), 22. 
22 Kristina Artsberg, Normbildning och redovisningsförändring (Lund: Lund University Press, 1992), 199. 
23 SOU 2003:71. Internationell redovisning i svenska företag. Stockholm: Justitiedepartementet, 65-69. 
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I syfte att anpassa den svenska lagstiftningen inom redovisningsområdet till EG-direktiven 

infördes 1996 tre nya lagar, bland annat ÅRL 1995:1554. Såväl ÅRL som BFL är ramlagar 

och skall kompletteras med annan normgivning. Detta kommer till uttryck genom 

bestämmelser om att den bokföringsskyldige skall beakta god redovisningssed. God 

redovisningssed beskrivs i förarbetena till BFL som de normer som grundas på – utöver lag 

och föreskrifter – redovisningspraxis, rekommendationer och uttalanden från vissa 

myndigheter och organisationer. Exempel på organisationer kan vara Bokföringsnämnden och 

Redovisningsrådet (numera Rådet för finansiell rapportering). Rekommendationerna utformas 

med utgångspunkt i de internationella redovisningsstandarder som ges ut av IASB och dess 

föregångare IASC. Då Sverige blev medlemsstat i EU innebär det att det fjärde direktivet är 

tillämpligt även här. 1997 skrevs begreppet ”rättvisande bild” in i den nya 

årsredovisningslagen och skall tillämpas av svenska företag enligt den utformning som den 

fått i ÅRL. 24  

 

2.3.3 Sambandet mellan redovisning och beskattning 

I Sverige, liksom i flera andra länder med kontinental tradition, återfinns ett starkt samband 

mellan företagens redovisning och beskattning. Det visar sig genom att redovisningen utan 

större korrigeringar skall ligga till grund för beskattningen. Det är framför allt i 

periodiseringsfrågor men även till viss del i värderingsfrågor som detta samband är tydligt 

framträdande. Huvudregeln innebär att den skattemässiga inkomstberäkningen skall ske enligt 

bokföringsmässiga grunder. Redovisningsreglerna blir då styrande för utfallet vid 

beskattningen. Det finns även så kallade formella samband mellan redovisningen och 

beskattningen. Det tar sig uttryck i att skattelagstiftningen i vissa fall kräver att avdrag gjorts i 

räkenskaperna för att avdrag skall godkännas vid taxeringen, till exempel vid avdrag för 

värdeminskning av tillgångar. Dessutom finns det i skattelagstiftningen möjligheter till 

skattemässig resultatreglering genom ett antal bokslutsdispositioner varav de två främsta är 

avdrag för avsättning till periodiseringsfond och räkenskapsenlig avskrivning av inventarier. 

Även reglerna för värdering av lager och redovisning av pågående arbeten innefattar ett visst 

mått av resultatreglering som ger upphov till bokslutsdispositioner.25 

 

                                                 
24 SOU 2003:71. Internationell redovisning i svenska företag. Stockholm: Justitiedepartementet, 65-69. 
25 Ibid., 81. 
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Fördelar med sambandet mellan redovisning och beskattning består framför allt i att det gör 

det enklare för företagen genom att årsbokslutet utan större korrigeringar kan läggas till grund 

för beskattningen. En nackdel med sambandet mellan redovisning och beskattning ligger i att 

en externredovisning som är inriktad på att ligga till grund för beskattning kan medföra att 

företaget endast lämnar de uppgifter som bedöms som de allra nödvändigaste och att resultat 

och ställning medvetet underskattas.26 

 

2.4 Harmonisering av redovisningen inom EU 

Den information som produceras i redovisningen för företag i ett land används i allt större 

utsträckning i andra länder. Det gör att en internationell harmonisering av redovisningen är 

viktig. Främst gynnar det investerare på de internationella kapitalmarknaderna. De ska kunna 

fatta rationella beslut i valet mellan investeringsalternativ i olika länder och vill då vara säkra 

på att informationen i de finansiella rapporterna är reliabel och jämförbar. Det kan i 

förlängningen också leda till lägre kapitalkostnader för företagen då investerarnas risk 

minskar. Det är även vanligt att börser kräver att noterade företags finansiella rapporter 

upprättas enligt de krav som gäller i det landet. En harmonisering förenklar därför för de 

företag som vill noteras på utländska börser. Ett annat skäl är att en harmoniserad redovisning 

förenklar för de multinationella företagen. De lägger ofta stora resurser på att omarbeta 

redovisningen i utländska dotterbolag. Dels för koncernredovisningen men också för att 

möjliggöra olika typer av jämförelser mellan bolagen.27 

 

I Europa är det främst två organ som arbetar för en harmonisering av redovisningen, IASB 

(tidigare IASC) och EU28. IASC bildades 1973 och ombildades efter en omorganisation till 

IASB 2001. De arbetar för en internationell harmonisering genom utfärdandet av 

redovisningsstandarder med benämningen IFRS (tidigare IAS).29  

 

                                                 
26 SOU 2003:71. Internationell redovisning i svenska företag. Stockholm: Justitiedepartementet, 82-83. 
27 Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative International Accounting, 8 (Harlow: Pearson Education, 
2004), 78. 
28 John Blake et al., ”International accounting harmonisation - a comparison of Spain, Sweden and Austria.” 
European Business Review 98:3, (1998): 145. 
29 Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative International Accounting, 8 (Harlow: Pearson Education, 
2004), 81, 100. 
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EU verkar för en harmonisering mellan medlemsländerna genom direktiv och förordningar30. 

Arbetet med att ta fram bolagsrättsliga direktiv rörande redovisningen började i mitten av 

1960-talet. På uppdrag av EG-kommissionen bildades en grupp med redovisningsexpertis från 

EG:s dåvarande sex medlemsländer (Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och 

Luxemburg). Expertgruppen som kallades för ”Groupe d’Etudes Droit des Sociétés” fick i 

uppdrag att ta fram en rapport angående harmoniseringen av redovisningen för börsnoterade 

företag. Rapporten var klar 1968 och en andra rapport som Groupe d’Etudes då ombads ta 

fram var färdig 1970. Den senare var en utvidgning från den första till att omfatta 

harmoniseringen av koncernredovisning och redovisningen i ej börsnoterade företag. Utifrån 

dessa rapporter arbetades sedan tre bolagsrättsliga direktiv fram, det fjärde, sjunde och elfte 

direktivet.31 

 

2.4.1 Det fjärde direktivet 

Av de tre nämnda direktiven är det fjärde det mest grundläggande. Det innehåller regler som 

behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse och obligatorisk revision.32 Direktivet omfattar 

alla typer av bolag med begränsat delägaransvar inom EU33. 

 

Ett första utkast till det fjärde direktivet kom 1971 och grundade sig till stor del på den tyska 

bolagsrätten. Många av idéerna och begreppen i utkastet var tagna från den tyska Aktiengesetz 

vilken var den av de sex medlemsländernas lagar på området som var mest uppdaterad och 

relevant. Utkastet hade följaktligen en kontinental prägel med strikt och detaljerad 

utformning.34 1973 gick bland andra Storbritannien med i EG. De utövade påtryckningar för 

förändringar i direktivet, bland annat ville de få med begreppet ”true and fair view”. Syftet var 

att få behålla den flexibilitet de var vana vid i sin Companies Act och sålunda föra direktivet 

mot en mer anglosaxisk karaktär.35 Britterna lyckades och begreppet kom med i det andra 

utkastet 1974. Enligt Walton var det också rimligt att delar från Storbritanniens lagstiftning 
                                                 
30 Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative International Accounting, 8 (Harlow: Pearson Education, 
2004), 105. 
31 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European Accounting 
Review 6:4, (1997): 722-723. 
32 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 60. 
33 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 12. 
34 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European Accounting 
Review 6:4, (1997): 722, 727. 
35 John Blake et al., ”International accounting harmonisation - a comparison of Spain, Sweden and Austria.” 
European Business Review 98:3, (1998): 147. 
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togs in då den nyligen omarbetats och liksom Aktiengesetz var relevant för direktivet. Det 

tredje och slutgiltiga utkastet kom sedan 1978 där även den så kallade override-regeln hade 

införts vilket gjorde att direktivet ytterligare närmade sig den anglosaxiska traditionen.36 Det 

slutgiltiga direktivet har resulterat i en slags blandning av de båda traditionerna och Blake et 

al. refererar till Van Hulle som konstaterar att direktivet kombinerar stelhet med flexibilitet37. 

 

En av de mest centrala delarna i det fjärde direktivet utgörs av artikel två där kravet på ”a true 

and fair view” ingår38. Sveriges motsvarighet till artikeln utgörs av ÅRL 2:1-4, vilket vi 

återkommer till i kapitel 2.4.3. Artikeln lyder i direktivet enligt följande:  

 
1. The annual accounts shall comprise the balance sheet, the profit and 

loss account and the notes on the accounts. These documents shall 
constitute a composite whole. 

 
2. They shall be drawn up clearly and in accordance with the provisions of 

this Directive. 
 

3. The annual accounts shall give a true and fair view of the company's 
assets, liabilities, financial position and profit or loss. 

 
4. Where the application of the provisions of this Directive would not be 

sufficient to give a true and fair view within the meaning of paragraph 3, 
additional information must be given. 

 
5. Where in exceptional cases the application of a provision of this 

Directive is incompatible with the obligation laid down in paragraph 3, 
that provision must be departed from in order to give a true and fair 
view within the meaning of paragraph 3. Any such departure must be 
disclosed in the notes on the accounts together with an explanation of 
the reasons for it and a statement of its effect on the assets, liabilities, 
financial position and profit or loss. The Member States may define the 
exceptional cases in question and lay down the relevant special rules. 

 
6. The Member States may authorize or require the disclosure in the 

annual accounts of other information as well as that which must be 
disclosed in accordance with this Directive.39 

 
 

                                                 
36 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European Accounting 
Review 6:4, (1997): 722-723, 727. 
37 John Blake et al., ”International accounting harmonisation - a comparison of Spain, Sweden and Austria.” 
European Business Review 98:3, (1998): 145.   
38 Per Thorell, ”Perspektiv på den nya årsredovisningslagen.” Balans 11, (1995): 37. 
39 Justice Arden, ”True and fair view: a European perspective.” The European Accounting Review 6:4, (1997): 
675. 
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Artikeln beskrivs ofta som en generalklausul för hela direktivet och kan sägas bestå av en 

huvudregel och två kompletteringsregler. Huvudregeln utgörs av punkt tre som säger att 

årsbokslutet ska ge ”a true and fair view” av företagets ställning och resultat. Den första 

kompletteringsregeln, punkt fyra, anger att tilläggsupplysningar ska lämnas när tillämpningen 

av direktivets regler inte räcker till för att ge ”a true and fair view”. Enligt punkt fem som är 

den andra kompletteringsregeln är företag i undantagsfall skyldiga att avvika från regler i 

direktivet om de är oförenliga med kravet på ”a true and fair view”. Det är den sistnämnda 

regeln som kommit att kallas för override-regeln.40 

 

2.4.2 Tolkningen av begreppet ”true and fair view” 

De flesta av EU:s medlemsländer saknade motsvarigheter till kravet på ”a true and fair view” 

före implementeringen av direktivet.41 Innebörden av begreppet har heller inte definierats i 

direktivet och detta har lett till en hel del tillämpningsproblem. Inte minst i de länder som hör 

till den kontinentala redovisningstraditionen då begreppet ursprungligen kommer från 

Storbritannien.42 Många diskussioner angående begreppets rätta betydelse och översättning 

har därför förts. Väldigt lite akademisk forskning har gjorts om begreppets roll inom 

redovisningen och ingen vet heller exakt hur det skall tolkas. Detta har lett till att begreppet 

”true and fair view” definieras av aktuell praxis. Översättningen av denna samling ord till 

”rättvisande bild” behöver inte innebära att betydelsen av orden översätts. I detta fall är 

betydelsen en samling generellt accepterade redovisningsprinciper tillsammans med 

accepterad kunskap om syftena med redovisningstraditionen inbakade i dessa ord.43 

”Rättvisande bild” är ett värdeladdat begrepp som vid snabb betraktelse kan tyckas göra 

anspråk på att någonting skall liknas vid sitt rätta jag, alltså en objektiv sann avbildning.44 Bo 

Lagerström skriver i sin artikel ”redovisning och begreppet rättvisande bild” att en definition 

av begreppet ”rättvisande bild” i redovisningen bör baseras på lag, rekommendationer och 

god redovisningssed. Detta skulle i sin tur innebära att behovet av override ersätts där 

                                                 
40 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 107. 
41 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 31. 
42 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997): 715. 
43 Peter Walton, ”Introduction: the true and fair view in British accounting.” European Accounting Review 1, 
(1993): 49-52. 
44 Bo Lagerström, ”Redovisning och begreppet rättvisande bild.” Balans 6-7, (1996): 38. 
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”rättvisande bild” istället är en nödvändighet för att god redovisningssed skall kunna 

uppnås.45 

 

2.4.2.1 Språklig tolkning 

Redan vid översättningen av direktivet uppstår frågor rörande tolkningen. Till att börja med 

föregås ”true and fair” av en obestämd artikel. Det torde kunna tolkas så att det åtminstone 

rent teoretiskt kan finnas fler än en ”view” som är ”true and fair”. Samtliga medlemsländer 

utom Grekland har också följt denna formulering vid översättningen. Något annat som ofta 

uppmärksammas är att det engelska begreppet innehåller två ord som beskriver bilden medan 

övriga medlemsländers översättningar av begreppet innehåller ett. Sverige har som bekant 

översatt ”true and fair” till ”rättvisande”. Westermark ställer sig frågan om ”true” och ”fair” 

ska tolkas var för sig eller om de ska ses tillsammans med en annan innebörd än vad orden har 

var för sig. Tidigare undersökningar har enligt honom påvisat följande innebörd för ”true” 

respektive ”fair”:46 

 
true   fair 
baserat på fakta  inte är vilseledande 
inte motsäger fakta  verklig substans, ej enbart juridisk form 
är korrekt   motsvarar den faktiska verkligheten 
följer reglerna  är rimligt 
är objektivt   ger rätt intryck 
 
 
En berättelse som är vanlig för att visa på distinktionen mellan ”true” och ”fair” finns med i 

Nilsson. Den handlar om ett besök som påven gjorde i New York. En journalist frågade om 

han skulle besöka någon pub under vistelsen och påven svarade: ”Finns det pubar i New 

York?” En rubrik i tidningen dagen efter löd: ”Påvens första fråga vid ankomsten till staden: 

Finns det pubar i New York?” Rubriken var visserligen ”true” men inte särskilt ”fair”.47 

 

Van Hulle anser att ”true and fair” inte ordagrant kan översättas till något av språken i 

medlemsländerna på ett meningsfullt sätt.48 Enligt Thorell är emellertid terminologin av 

underordnad betydelse. Han menar att det är meningslöst att göra en språklig tolkning av 

                                                 
45 Bo Lagerström, ”Redovisning och begreppet rättvisande bild.” Balans 6-7, (1996): 40. 
46 Christer Westermark, Årsredovisningslagen – Kommentarer, normgivning och övrig vägledning (Lund: 
Studentlitteratur, 1998), 276. 
47 Stellan Nilsson, Redovisningens normer och normbildare, 2 (Lund: Studentlitteratur, 2002), 42. 
48 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997): 716. 



En rättvisande bild   
- vad innebär det för svenska företag?  VT 2008 
 
 

 14 

ordalydelsen eftersom ”en rimlig utgångspunkt för alla länders regelsystem är att 

redovisningen skall vara rättvisande.”  Han säger också: ”Först när man försöker precisera 

vilken slags redovisning som skall anses vara rättvisande blir en diskussion om termens 

innebörd meningsfull.”49 

 

2.4.2.2 Legalistisk tolkning 

I förarbetena till ÅRL har man konstaterat att innebörden av begreppet inte finns angiven i 

direktivet. Bristen på publicerade förarbeten till direktivet gör också att det är svårt att få 

någon uppfattning om vad avsikten med begreppet var vid direktivets tillkomst. Då begreppet 

ursprungligen kommer från Storbritannien har man ansett att deras tolkning kan vara 

intressant. Thorell menar att begreppet där kan ses som ”ett principiellt synsätt som innebär 

att redovisningen inte får vara legalistisk och formell utan skall avspegla vad som verkligen i 

ekonomisk mening har hänt i bolaget”.50 Något som är viktigt att påpeka är dock att även om 

begreppet kommer från Storbritannien ingår det numera i EG-rätten och ska således inte 

enbart tolkas ur ett brittiskt perspektiv. Det är i slutändan EG-domstolen som avgör hur ”true 

and fair view” ska tolkas.51 Enligt Thorell har kravet på en rättvisande bild fått ”en europeisk, 

tämligen utslätad innebörd.”52 I förarbetena till ÅRL har man tolkat innebörden av begreppet 

på följande sätt: 

 
…bör begreppet sålunda förstås som en 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…Det torde emellertid inte vara så att begreppet rättvisande 
bild är avsett att – så som i hög grad är fallet med begreppet god 
redovisningssed – återspegla rådande praxis och rekommendationer. 
...begreppet har sin största betydelse som instrument för att tolka 
redovisningsreglerna i det enskilda fallet och för att korrigera det 
missvisande resultat som kan uppkomma vid en allt för formell 
tillämpning av generella normer.53 

 
 

                                                 
49 Per Thorell, ”Perspektiv på den nya årsredovisningslagen.” Balans 11, (1995): 36. 
50 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 108.   
51 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997): 716. 
52 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 32. 
53 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 110-111. 
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2.4.3 Override-regeln och dess implementering 

Ett skäl till att tolkningen och implementeringen av det fjärde direktivet i stor utsträckning 

kommit att skilja sig åt mellan de olika EU-länderna är den så kallade override-regeln.54 

Principen infördes i direktivet främst på begäran av Storbritannien, Nederländerna och 

Danmark. Den anses vara en viktig del i den europeiska redovisningslagstiftningen eftersom 

den kräver av redovisare att de gör en professionell bedömning.55 

 

Flertalet länder har implementerat regeln fullt ut enligt lydelsen i artikel 2.5. Det finns 

emellertid några länder som till exempel Tyskland, Österrike och Sverige som valt att inte 

införa regeln över huvud taget.56 Skälen som lagstiftaren i Sverige angett för det valet är 

svårigheten att överblicka dels de materiella effekterna, dels riskerna för missbruk av regeln. 

Det stöd som anges för valet återfinns i den sista meningen i artikel 2.5: ”The Member States 

may define the exceptional cases in question and lay down the relevant special rules.” Man 

har tolkat detta som en möjlighet att föreskriva om avsteg från lagregler och inte som en 

skyldighet.57 I förarbetena står:  

 
Den bestämmelse i artikeln som ger medlemsstaterna möjlighet att 
bestämma när avsteg kan göras och vilka undantag som behövs talar i 
alla händelser för att medlemsstaterna inte är skyldiga att generellt 
föreskriva att sådana avsteg skall göras. Mot den bakgrunden torde 
artikel 2.5 få tolkas så att den ger medlemsstaterna enbart en möjlighet 
att föreskriva om avvikelser från direktivets föreskrifter, generellt eller 
på begränsade områden.58  

 
 
Ett visst stöd för tolkningen finns också i en protokollsförklaring från EG-kommissionen och 

ministerrådet som anger att det som presumtion alltid är tillräckligt att ge tilläggsupplysningar 

enligt artikel 2.4 för att ge en rättvisande bild59. Kravet på ”a true and fair view” i artikel 2 har 

sin svenska motsvarighet i ÅRL 2:3:60 

 

                                                 
54 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 109.   
55 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997): 711. 
56 Ibid., 716. 
57 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 112-113. 
58 Ibid., 113. 
59 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: Iustus 
Förlag, 1993), 19, 33. 
60 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 107. 
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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 eller 
rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 
och om skälen för avvikelsen lämnas en not. 61 

 
 
Man skulle kunna hävda att Sverige genom ÅRL 2:3, andra stycket, har infört en variant av 

override-regeln. Bestämmelsen anger att företag som gör avsteg från allmänna råd eller 

rekommendationer ska lämna upplysning om detta och om skälen till avsteget i en not. Det 

har alltså ansetts att avsteg från allmänna råd och rekommendationer ska kunna göras i syfte 

att uppnå en rättvisande bild. Någon motsvarighet till bestämmelsen finns inte i det fjärde 

direktivet.62 

 

Thorell menar att Sverige gjort en felaktig implementering av den andra artikeln. Han ställer 

sig också frågan om inte skyldigheten att avvika från vissa lagregler när de är oförenliga med 

en rättvisande bild kan ses som en rättighet för företagen. I sådant fall borde regeln enligt EG-

rättsliga principer vara gällande i Sverige genom direktivet även om den inte implementerats i 

svensk rätt.63  

 

En annan fråga där tolkningen skiljer sig mellan olika länder är om avsteg ska kunna göras 

generellt eller endast i enskilda fall. Exempel på generella avsteg finns i Storbritannien där det 

förekommer att utfärdade redovisningsrekommendationer motiverar avsteg från lagregler. 

Inom doktrinen finns skilda åsikter om den tolkningen. EU:s kontaktkommitté som har till 

uppgift att underlätta en enhetlig tillämpning av direktivet har i vart fall ansett att generella 

avsteg inte ska göras. Regeln kan endast tillämpas i enskilda fall.64  

 

2.5 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Något som ytterligare bidragit till förvirringen runt implementeringen av begreppet 

”rättvisande bild” i Sverige är förhållandet till begreppet ”god redovisningssed”. ÅRL är 

liksom annan redovisningslagstiftning en ramlagstiftning och kräver en rättslig standard för 

                                                 
61 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap., 3§. 
62 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 115. 
63 Ibid., 118. 
64 Ibid., 109-110.  
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att uttrycka de kvalitativa krav som ställs på redovisningen. EG:s rättsliga standard för 

direktiven är kravet på ”a true and fair view”. Lagstiftaren i Sverige har emellertid på grund 

av den oklara innebörden i kravet valt att inte använda ”rättvisande bild” som rättslig 

standard. I stället har man behållit begreppet ”god redovisningssed” som redan före införandet 

av ÅRL fanns med i svensk redovisningslagstiftning.65 Enligt Westermark ”uppkommer 

närmast med automatik en kollision med begreppet rättvisande bild.”66 Kravet på en 

rättvisande bild i ÅRL kan i stället ses som ett övergripande krav, jämförbart med kravet i 2:2 

på att redovisningen ska vara överskådlig:67 ”Årsredovisningen skall upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.”68 Innebörden av ”god 

redovisningssed” beskrivs i förarbetena till ÅRL:  

 
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 också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis 
hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild 
betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer 
av auktoritativa organ som Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, 
såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer 
hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att 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 komma ifråga 
att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god 
redovisningssed.69 

 
 
I förarbetena anges också skälen till varför man valt ”god redovisningssed” i stället för 

”rättvisande bild” som rättslig standard: 

 
i) ”God redovisningssed” kan betecknas som en allmän rättslig 
standard grundad framför allt på – utöver lag – förekommande praxis 
och rekommendationer. Behovet av en sådan standard torde inte fullt ut 
kunna ersättas av kravet på rättvisande bild, eftersom det kravet torde 
ha sin tyngdpunkt i redovisningen i det enskilda fallet. 
 
ii) Ett ytterligare skäl till att bibehålla begreppet ”god redovisningssed” 
vid sidan av bestämmelserna om rättvisande bild hänger samman med 

                                                 
65 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 64, 67. 
66 Christer Westermark, Årsredovisningslagen – Kommentarer, normgivning och övrig vägledning (Lund: 
Studentlitteratur, 1998), 278. 
67 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 67. 
68 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap., 2§. 
69 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 104-105. 
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osäkerheten i innebörden av begreppet ”rättvisande bild”. Eftersom 
begreppet är en del av EG-rätten och i sista hand kan tolkas enbart av 
EG-domstolen är det inte möjligt att – såsom några remissinstanser 
framfört önskemål om – på nationell nivå ge några närmare anvisningar 
om hur begreppet skall förstås. ”God redovisningssed” är däremot 
etablerat i svensk redovisning och därigenom ägnat att ge mera 
vägledning för bolagen. 
 
iii) Det är också önskvärt att lagstiftningen utformas så att den 
nuvarande kopplingen mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra 
sidan kvalitativt representativ redovisningspraxis och auktoritativa 
organs rekommendationer kan bibehållas. Ett bibehållande av 
begreppet ”god redovisningssed” ger bättre förutsättningar för detta. 
 
iv) Ett bibehållande av begreppet ”god redovisningssed” ger också 
bättre möjligheter att bibehålla en nationell standard i sådana 
redovisningsfrågor som inte behandlas i EG-rätten och i frågor som inte 
har någon direkt relevans för bolagets resultat och ställning. 
 
v) Till detta kommer det förhållandet att det torde vara nödvändigt att i 
vart fall tills vidare behålla begreppet ”god redovisningssed” på de 
områden som inte omfattas av den nya lagstiftningen, t.ex. i fråga om 
den löpande bokföringen.70 

 
 
Trots valet att behålla ”god redovisningssed” som rättslig standard menar man i förarbetena 

att det i praktiken inte är någon större skillnad mellan begreppen: ”Det kan sålunda förmodas 

att årsredovisningen som regel ger en rättvisande bild när den innehåller den information som 

läsaren kan förvänta sig mot bakgrund av sådana vedertagna normer som återspeglas i god 

redovisningssed.” Man menar att det enbart i enskilda undantagsfall kan inträffa att en 

rättvisande bild inte kan uppnås genom den praxis som är förenlig med ”god 

redovisningssed”.71 

 

                                                 
70 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 111-112. 
71 Ibid., 111, 115. 
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3 Metod 

För att skapa förståelse för vårt arbete och hur vi kommit fram till våra slutsatser beskriver 

och motiverar vi i kapitlet den metodansats och arbetsgång som använts för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Det gör vi för att det skall vara möjligt för utomstående att 

kontrollera och replikera resultaten.  

 

3.1 Metodansats 

Inom samhällsvetenskapen återfinns framförallt två olika metodansatser – kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen innebär metoder som utmynnar i numeriska 

observationer eller kan transformeras till sådana. Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att 

man här inte använder sig av siffror eller tal. Den innefattar eller mynnar ut i skrivna eller 

talade verbala formuleringar.72  

 

I vårt arbete har vi valt att arbeta med ett kvalitativt synsätt/ansats. I detta synsätt ställer vi 

frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Därmed utgår vi från begrepp som 

innebörd, kontext och process. Inom den kvalitativa ansatsen återfinner vi två förfaringssätt, 

deduktiv som är hypotesprövande, och induktiv som är hypotesgenererande.73  

 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativ ansats eftersom arbetet är inriktat på förståelse av det 

fenomen vi studerar snarare än att dra statistiskt säkerställda slutsatser för en population. 

Metoden kan beskrivas som hypotetisk-deduktiv då vi med teorin som förståelsegrund vill 

studera insamlad empiri och ur den dra en slutsats om hur svenska företag tolkar och använder 

begreppet ”rättvisande bild”.  

 

3.2 Arbetsgång 

När vi formulerat problembakgrund och syfte med vårt arbete och även tagit del av tidigare 

forskning och övrig litteratur kring ämnet konstruerade vi en intervju-undersökning med 

utgångspunkt ur vår problemformulering och de aktuella begreppen. Intervju-undersökningen 

skickades sedan via e-post tillsammans med följebrev till ekonomichefer alternativt 

                                                 
72 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 31. 
73 Ibid., 48. 
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redovisningsansvariga då vi ansåg att de borde ha bäst insikt i de aktuella frågorna. Efter ca en 

och en halv vecka skickade vi ut en påminnelse, för att öka svarsfrekvensen.  

 

3.3 Litteraturstudie 

De källor vi använt som teoribakgrund utgörs av originalartiklar, lagtexter, böcker, rapporter, 

statens offentliga uttalanden och tidigare arbeten. Vi har sökt på artikeldatabaserna Artikelsök, 

Business Source Complete, Econlit, Emerald, Informaworld, och JSTOR med sökorden 

”rättvisande bild” och ”true and fair view”. Vi har även använt oss av webbsidan 

regeringen.se och sökt bland det material som finns i regeringens databas. Även här har vi 

använt oss av samma sökord. När vi studerade tidigare arbeten gick vi in på webbsidorna 

uppsatser.nu och diva-portal.org och gjorde sökningar med samma sökord. Övrig litteratur 

har vi hittat genom att söka på Mittuniversitetets bibliotek och titta på referenser i artiklar och 

tidigare arbeten i ämnet. 

 

De källor som vi funnit mest relevanta för vårt arbete är dels de artiklar vi hittat genom 

sökningarna i Artikelsök och Informaworld, dels de böcker och en SOU som vi hittat i 

referenser i tidigare arbeten och genom sökningar i biblioteket. Artiklarna kommer mestadels 

från tidskrifterna European Accounting Review och Balans och böckerna är främst svenska 

böcker i redovisningsteori och juridik (se referenslista).  

 

3.4 Empiri 

3.4.1 Intervju-undersökning 

För att undersöka hur de valda företagen tolkar och använder begreppet ”rättvisande bild” 

valde vi att skicka ut en intervju-undersökning med öppna frågor. Vi valde att skickade ut den 

via e-post direkt till ekonomichef alternativt redovisningsansvarig på det aktuella företaget. E-

postadresserna fick vi genom att ringa till företagets växel och be om adress till ekonomichef 

alternativt redovisningsansvarig. Metoden valde vi för att vi ville ge respondenten tiden att i 

lugn och ro läsa igenom frågorna och svara på dem med så genomtänkta svar som möjligt. En 

annan orsak till att vi skickade intervjufrågorna via e-post var även att det skulle vara enkelt 

för respondenten att svara. Vi gjorde antagandet att en intervju-undersökning via e-post skulle 

ge högre svarsfrekvens än en som skickas med vanlig post. 
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Öppna frågor valde vi för att i så liten mån som möjligt påverka respondentens svar i någon 

riktning. Vi valde att ställa intervju-undersökningen till ekonomichef eller 

redovisningsansvarige för att vi anser att dessa personer borde vara de som rimligtvis har 

störst kunskap om ämnet, och är mest insatta i företagets redovisning. Vid formulering av 

frågor till intervjun utgick vi från de centrala begreppen i arbetet, det vill säga ”rättvisande 

bild” och ”god redovisningssed” för att säkerställa relevansen i frågorna. 

 

3.4.2 Urval av företag 

Vi utgick från alla företag som är listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Vi ville 

avgränsa oss till de största börsnoterade svenska företagen, som är ledande inom sina 

branscher i svenska företagsvärlden då det är störst chans att de kommit i kontakt med våra 

centrala begrepp och har en åsikt om dem. 

 

3.4.3 Bortfallsanalys 

När vi ringde upp företagen var de flesta positivt inställda till vår undersökning, dock så var 

det ett företag som genast avsade sig medverkan. Vi var även medvetna om att intervju-

undersökningen skickades ut i en period med högt arbetstryck på ekonomiavdelningarna då vi 

skickade ut den en vecka innan månadsbokslut. Vi antar att det har resulterat i att en stor del 

av respondenterna ansåg att de ej hade tid att svara på intervjufrågorna. Dessutom kan vi anta 

att en del av bortfallet beror på vårt val av öppna svarsalternativ, då det tar längre tid och 

kräver mer engagemang av respondenten än en enkät med fasta svarsalternativ.  

 

Av 67 företag på börslistan Large Cap skickade vi intervju-undersökningen till 59 företag, då 

7 företag inte har huvudkontor i Sverige och 1 företag avböjde att medverka redan vid första 

kontakt per telefon. 8 företag svarade på intervjufrågorna inom vår tidsram, vilket innebär att 

51 företag fallit bort. Detta resulterar i en svarsfrekvens på knappt 14 %. Av de 51 företagen 

fick vi meddelande via e-post av 6 att de avböjer från medverkan. 1 person meddelade att han 

inte svarar på intervju-undersökningar av principskäl då han anser att svaren kan misstolkas. 

Vårt mål från början var att få svar från 6 olika företag inom 3 olika branscher. Vi fick svar 

från 8 olika företag inom 5 olika branscher, vilket innebär att vi känner oss tillfredställda med 

informationsmängden. När det gäller frågorna i intervjumanualen så har vi ej något bortfall, 
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det vill säga samtliga respondenter som svarat på intervjufrågorna har svarat på samtliga 

frågor. 

 

Även om syftet med undersökningen inte är att dra slutsatser som är generellt giltiga för en 

population kan bortfallet naturligtvis ha påverkat vårt resultat. Vi har resonerat kring detta och 

kommit fram till i vart fall tre skäl som borde tala för att de svar vi fått in ger en någorlunda 

representativ bild av svenska börsnoterade företag. För det första kommer svaren från företag 

inom flera olika branscher. För det andra har samtliga företag ett och samma regelverk att 

följa när det gäller årsredovisningen. För det tredje tycker vi att det är en hög samstämmighet 

bland de svar vi fått in. 

3.4.4 Intervju med revisor 

Som en del i vårt arbete med att ta reda på hur svenska företag tolkar och tillämpar begreppen 

”rättvisande bild” och ”god redovisningssed”, har vi även diskuterat kring detta med en 

auktoriserad revisor. Vi anser att det är intressant att höra en tolkning av problematiken ur en 

revisors synvinkel för att få en så fullständig bild som möjligt. Vi utgick även i samtalet med 

revisorn från frågorna i intervjumanualen, den skickades till revisorn i förhand för att han 

skulle få tid att fundera kring frågorna, problematiken och ämnet i sig.  

 

Intervjun ägde rum på revisionsbyrån. Båda författarna av uppsatsen var närvarande och 

intervjun kan beskrivas som semistrukturerad då vi utgick från frågorna i intervjumanualen 

medan intervjun snarast fick formen av ett öppet samtal kring frågeställningarna. Vi frågade 

om vi fick spela in intervjun men det ville revisorn helst inte varför vi istället båda förde 

anteckningar. Direkt efter intervjun satte vi oss ned och skrev utförligare anteckningar och 

diskuterade svaren för att säkerställa att vi uppfattat revisorn rätt. När vi skrivit klart den del i 

resultatkapitlet som behandlar intervjun skickade vi den via e-post till revisorn så att han fick 

möjlighet att korrigera oss om vi uppfattat någonting felaktigt. Vi har gjort en rättelse och har 

sedan fått godkänt av honom. 

 

3.4.5 Alternativa metoder 

Ett alternativt sätt att utföra undersökningen skulle kunna vara genom intervjuer av 

ekonomichef alternativt redovisningsansvarige, antingen via telefon eller på plats. Dock så 
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känner vi att det eventuellt skulle innebära svårigheter att få till avtalad tid med personerna 

inom vår tidsram då vår undersökning sammanföll med hög arbetsbelastning på företagen.  

 

Ytterligare ett alternativt sätt att göra undersökningen på skulle kunna vara en kvantitativ 

studie med en enkät innehållande fasta svarsalternativ. Det skulle troligtvis leda till högre 

svarsfrekvens, men vi anser att nyansen i svaren skulle försvinna. Det är också troligt att vi 

genom vår formulering av frågorna och svarsalternativen skulle påverka respondenternas svar 

i någon riktning.  

 

När det gäller intervjun med revisorn så skulle alternativet vara att prata med en revisor som 

är aktiv i storstadsregionen och därför troligtvis har mer kontakt med svenska börsnoterade 

företag. Det skulle eventuellt medföra att intervjun i högre grad fokuserat problematiken kring 

”rättvisande bild” i den typ av företag som vi studerat. 

 

3.5 Källkritik, reliabilitet och validitet 

Våra primära källor består av respondenterna av intervju-undersökningen och revisorn som 

intervjuades. Vi inser att valet av tillvägagångssätt med intervju-undersökning kan kritiseras 

på det sätt att vi inte med säkerhet kan veta att den som svarat faktiskt är vad den säger sig 

vara. Vi skickade vår intervju-undersökning via e-post ställd till ekonomichef eller 

redovisningsansvarige, vi ringde först till företagen för att erhålla respektive direkta e-

postadress. Vi gjorde detta för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa reliabiliteten, 

dock så inser vi att det ändå kan förekomma fel i dessa källor. 

 

En undersökning kan påverkas av slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av frågor, 

eller vid insamlingen av empirin. Endast genom kritisk granskning, prövning och noggrannhet 

vid bearbetning av materialet kan vi uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 

utklarat i frågeställningen.74  När det gäller utformningen av frågorna har vi utgått från våra 

centrala begrepp i arbetet för att säkerställa validiteten. Vi har försökt vara så tydliga som 

möjligt vid formuleringen av frågorna för att undvika missförstånd eller oklarheter. Självklart 

                                                 
74 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, 2 (Lund: Studentlitteratur, 1997), 163. 
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innebär inte det att frågorna inte kan missuppfattas. Om vi utfört studien genom 

besöksintervjuer kunde eventuellt missförstånd och oklarheter ha undvikits i större grad, då 

följdfrågor och förtydliganden varit möjliga. Eftersom fördelningen av företagen över de olika 

branscherna är ojämn kan detta ha påverkat resultatet av undersökningen. Dock så tror vi inte 

att denna ojämna fördelning är så stor att den har en avgörande betydelse för resultatet av vår 

analys.  

 

Merparten av våra sekundära källor, det vill säga litteratur i form av artiklar och böcker, är 

skrivna under 1990-talet. Debatten kring ämnet var då som störst eftersom Sverige gick med i 

EU och det fjärde direktivet blev aktuellt även för svensk redovisning. Som resultat av detta 

kom den nya ÅRL, vilket även ledde till stor debatt. Vi anser ändå att dessa böcker och 

artiklar har ett stort aktuellt värde och att de fungerar som godkända källor. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras de empiriska resultaten från vår undersökning. Dels de svar vi fått i 

våra e-post-intervjuer, dels vad vi kom fram till i vår intervju med revisorn. 

 

4.1 Resultat från intervju-undersökningen 

Resultatet från vår intervju-undersökning utgörs av svar från åtta företag. Då några av 

respondenterna har bett oss att inte ta med företagsnamnet i uppsatsen har vi valt att inte 

skriva ut namnet på något av företagen. Vi nöjer oss därför med att upplysa om att samtliga är 

svenska företag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Fördelningen mellan branscher 

är följande: 3 industriföretag, 2 finansföretag, 1 dagligvaruföretag, 1 IT-företag och 1 

hälsovårdsföretag. Frågorna är besvarade av respektive företags ekonomi- eller 

redovisningschef. I två av svaren framgår inte titeln på den som svarat men vi förutsätter att 

det är en person som är kompetent inom redovisningsområdet. Företagens fullständiga svar 

finns i bilaga 2. 

 

4.1.1 Tolkning av begreppet ”rättvisande bild” 

Samtliga respondenter är bekanta med begreppet ”rättvisande bild”. Vad avser innebörden är 

den generella uppfattningen att det handlar just om att den som läser årsredovisningen ska få 

en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Andra ord som används för att beskriva 

bilden är ”öppen”, ”komplett”, ”objektiv” och ”korrekt”. Man nämner också skyldigheten att 

komplettera med ytterligare upplysningar i de fall gällande lagar och god redovisningssed inte 

räcker till för att ge en rättvisande bild. Det ska då ske ”inom ramen för balans-, 

resultaträkningar och noter”. En respondent lyfter fram möjligheten att avvika från 

redovisningsrekommendationer ”för att i ett speciellt fall åstadkomma en redovisning som ur 

en allmän mening är bättre.” En påpekar att begreppet kan tolkas på olika sätt och ställer sig 

frågan ”Rättvisande för vem?” En respondent lyfter fram den varierande tolkningen i olika 

EU-länder och menar att det för honom innebär ”en starkare vägledning än god 

redovisningssed, men underordnat lagstiftningen.” 
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4.1.2 ”Rättvisande bild” kontra lagar och rekommendationer 

De flesta av respondenterna är av åsikten att det ofta, men inte alltid, räcker med att följa lagar 

och rekommendationer för att uppnå en rättvisande bild. Två framhåller att ytterligare 

information kan behöva lämnas och en anser att det är viktigt med en löpande dialog med 

revisorer vid tillfällen då det görs speciella tolkningar eller avvikelser från rekommendationer. 

En respondent anser att det räcker med att följa lagar och rekommendationer. En svarar att 

denne ”aldrig stött på ett exempel under 20 år där regelverket inneburit en så dålig 

redovisning att begreppet rättvisande bild borde ha tagit över.”  

 

Ingen av respondenterna har någon gång valt att avvika från allmänna råd eller 

rekommendationer i syfte att uppnå en rättvisande bild. Däremot påpekar en att det ”inom 

byggbranschen finns en speciell praxis som fastställts i samråd med branschens större aktörer 

och intresseorganisation och som avviker till viss del från övriga allmänna råd.” En annan 

uppger att de inte alltid följt alla upplysningskrav som finns i rekommendationerna. Det har 

skett i de fall då de ansett att en händelse då skulle ha framställts på ett sätt som inte gett en 

rättvisande bild. Samma respondent lyfter också fram att ”god redovisningssed” inte alltid ger 

en rättvisande bild av en händelse. Problemet är enligt denne att alla upplysningskrav som 

följer enligt ”god redovisningssed” kan göra att den mest väsentliga informationen inte syns i 

mängden av information.  

 

På frågan om vi i Sverige borde ha samma möjlighet som i Storbritannien att bortse från 

lagregler om det hindrar en rättvisande bild svarar majoriteten nej. Argument som framhålls 

för den åsikten är att lagreglerna ofta är ”vida” och att det därför är väldigt sällsynt att man 

skulle behöva bryta mot lagen för att uppnå en rättvisande bild. Man påpekar också risken för 

att det då blir lättare att ”redovisa lite som man vill.” En respondent svarar att det kanske kan 

passa det anglosaxiska rättsväsendet, men inte Sverige som har en mer preciserad lagstiftning. 

En menar att det inte behövs eftersom ”vi huvudsakligen styrs av principbaserade 

redovisningsnormer”. Två av respondenterna är av åsikten att det kanske kunde vara bra ”i 

yttersta undantagsfall” om det kan leda till en mer rättvisande bild. 
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4.1.3 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Fem av respondenterna ser liten eller ingen skillnad mellan kravet på en rättvisande bild och 

kravet på god redovisningssed. En kommentar är: ”Man åstadkommer mestadels en 

rättvisande bild när man följer god redovisningssed.” En annan säger sig ha svårt att hålla isär 

de båda begreppen, men anser att de borde stämma överens ”på lite sikt”. Hos dem som 

tycker att kraven skiljer sig åt är resonemangen likartade. De grundar sig på att ”god 

redovisningssed” är mera praktiskt inriktat. Det ses som en allmän princip som grundar sig på 

lag och praxis och genomsyrar samtliga bokföringstransaktioner. ”…god sed fyller ut där lag 

och rekommendationer inte reglerar något…”. ”Rättvisande bild” handlar mer om att 

förtydliga för externa bedömare och inriktar sig på upprättandet av balansräkning, 

resultaträkning och noter. 

 

Det är fem stycken som anser att vi behöver både ”rättvisande bild” och ”god 

redovisningssed” i den svenska redovisningslagstiftningen. Motiv som lyfts fram för detta är 

just att de fyller olika funktioner, att ”god redovisningssed” är till för att ”fylla ut” reglerna 

och att det antas leda till en rättvisande bild. Man nämner också att ”god redovisningssed” har 

en praktisk ansats och ”rättvisande bild” en teoretisk och att det därför blir mer heltäckande 

med båda begreppen. Bland dem som anser att vi inte behöver båda begreppen tycker en 

respondent att ”god sed räcker”. 

 

På frågan om begreppet ”god redovisningssed” skulle räcka för att årsredovisningen ska ge en 

rättvisande bild svarar fem stycken ja. De övriga anser bland annat att sättet siffrorna 

presenteras på kan komma att variera från år till år. Man hänvisar också till att lagstiftaren 

tydligen ansett att båda begreppen behövs. Två anser att kravet på en rättvisande bild räcker 

för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. Bland de övriga lyfts exempelvis fram att 

det kravet är för subjektivt och kan innebära olika saker för olika intressenter. En respondent 

anser också att ”rättvisande bild” ska ha tolkningsföreträde framför ”god redovisningssed” 

även om båda begreppen behövs. 

 

Ingen av respondenterna anser att båda begreppen kan uteslutas ur årsredovisningslagen och 

att årsredovisningen ändå kommer att ge en rättvisande bild och följa god redovisningssed. 

Två tycker att åtminstone ”god redovisningssed” bör finnas kvar och en av de åtta 

respondenterna har svarat ”jag vet inte”. 
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4.1.4 Sammanfattning 

Alla våra respondenter är bekanta med begreppet ”rättvisande bild” och de flesta tolkar 

innebörden av begreppet som att företaget skall ge en så korrekt bild som möjligt av ställning 

och resultat. Det finns enligt flertalet av respondenterna behov av både begreppet ”rättvisande 

bild” och ”god redovisningssed” då de anser att de har olika innebörd. Det är dock inga 

respondenter som funnit behovet av att bryta mot varken rekommendationer eller lagar för att 

uppnå en rättvisande bild. 

 

4.2 Samtal med revisor 

Vi började med att diskutera vårt syfte med uppsatsen och vilka företag vi skickat ut våra 

intervjufrågor till. Revisorn påpekade då att han mestadels arbetar med fåmansföretag och att 

de frågeställningar, kopplade till vårt ämne, som är aktuella i dessa företag troligtvis skiljer 

sig en aning från frågeställningarna i de undersökta företagen. 

 

4.2.1 Tolkning av begreppet ”rättvisande bild” 

Först diskuterade vi vad revisorn anser att ÅRL:s krav på en rättvisande bild innebär och han 

menar att detta innebär att ett företags årsredovisning skall ge en så rättvisande bild som 

möjligt av vad som skett under året i företaget. Balans- och resultaträkning tillsammans med 

förvaltningsberättelse och möjligheten att göra tillägg i noter räcker för att årsredovisningen 

skall ge en rättvisande bild. Han tycker att ”rättvisande bild” är ett bra begrepp. Kravet på en 

rättvisande bild är bra att ha i bakhuvudet under hela revisionsarbetet.  

 

4.2.2 ”Rättvisande bild” kontra lagar och rekommendationer 

Revisorn anser vidare att lagar, rekommendationer och praxis inte står i motsatsförhållande 

till begreppet ”rättvisande bild”. Istället är det dessa tillsammans med ”god redovisningssed” 

som hjälpmedel som samverkar för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Ibland kan det 

krävas förtydligande till balans- och resultaträkningen för att intressenterna skall kunna tolka 

årsredovisningen på rätt sätt, då är noterna, förvaltningsberättelsen och även 

jämförelsestörande poster utomordentliga hjälpmedel. 
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Vi frågade även om han tror att override-regeln skulle vara tillämplig i svensk redovisning. 

Han tror inte att det skulle vara aktuellt då svensk redovisning bygger till stor del på 

försiktighetsprincipen. Han ser inte heller någon anledning till att override skulle behöva 

införas eftersom det finns stora möjligheter till att ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat genom det system som är idag. Revisorn tycker generellt att det är bra 

att följa praxis, men ju mer information som förmedlas till intressenterna desto mer 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Revisorn anser vidare att om override 

skulle införas i svensk redovisning så måste tillämpningen av denna ske i samförstånd mellan 

styrelse, ledning och revisor om varför override skulle vara aktuell för att ge en rättvisande 

bild av företaget. 

 

Revisorn anser generellt att ”going concern” och försiktighetsprincipen är viktiga principer 

för företagens framtid, framförallt när det gäller fåmansföretag. Han anser även att det skulle 

kunna vara en fara för mindre företag att använda sig av override-regeln om den skulle införas 

i svensk redovisning.  

 

4.2.3 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Vidare tycker revisorn att båda begreppen ”god redovisningssed” och ”rättvisande bild” 

behövs i svensk redovisning eftersom de samverkar för att ge en så rättvisande bild som 

möjligt av företagets ställning och resultat. ”God redovisningssed” leder inte alltid till att ge 

en rättvisande bild. Alla komponenter som nu finns i svensk redovisning samverkar och 

kompletterar varandra för att företagen skall kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av 

dess resultat och ställning. Vid stora avvikelser kan tillägg göras för att intressenterna skall 

kunna utläsa rätt information. 

 

Som stående exempel i problematiken tar revisorn upp finansiella tillgångar som aktier. De 

skall redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, men om de 

vid balansdagen till exempel ligger högt över anskaffningsvärdet så innebär det att företaget 

har en dold reserv. Detta måste visas för intressenterna genom information i noterna vilket ger 

en mer rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
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4.2.4 Sammanfattning 

Revisorn är väl bekant med begreppet rättvisande bild och menar att det syftar till att 

företagen skall ge så rättvisande bild som möjligt av ställning och resultat. Han tycker att båda 

begreppen ”rättvisande bild” och ”god redovisningssed” behövs i svensk redovisning då de 

har olika syften och innehåll. Han anser också att begreppen tillsammans med lagar och 

rekommendationer samverkar för att företagen skall ge så korrekt bild som möjligt av 

ställning och resultat. Till sin hjälp har företagen även noterna, förvaltningsberättelsen och 

jämförelsestörande poster. Då försiktighetsprincipen är central i svensk redovisning ser han 

inte att override-regeln skulle vara aktuell eller intressant att införa. Han har heller aldrig sett 

att det skulle finnas något behov av en sådan regel. 
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5 Analys 

I kapitlet analyserar vi svaren på vår intervju-undersökning och intervjun med revisorn. Vi 

belyser differenser och samstämmigheter mellan respondenternas och revisorns åsikter. Vi 

ställer även detta i relation till tidigare forskningsresultat och vad ÅRL säger. 

 

5.1 Tolkning av begreppet ”rättvisande bild” 

Bland de respondenter som svarat på vår intervju-undersökning är uppfattningen om 

innebörden av ”rättvisande bild” relativt samstämmig. De flesta respondenter tolkar begreppet 

”rättvisande bild” som att företagets ställning och resultat skall återges just på ett korrekt och 

rättvisande sätt. Flera av dem lyfter fram vikten av att ge ytterligare information i noterna när 

det inte räcker med att följa lagar och rekommendationer för att uppnå en rättvisande bild. Det 

stämmer också bra överens med revisorns åsikter, som även nämner förvaltningsberättelsen 

och jämförelsestörande poster som viktiga hjälpmedel. Att följa lagar och rekommendationer 

räcker alltså många gånger, men inte alltid. I de fall det är otillräckligt kan en rättvisande bild 

uppnås genom tilläggsupplysningar. Tolkningen motsvarar vad som står i ÅRL om 

”rättvisande bild” och påvisar att respondenterna har bra kunskap om lagkravet på en 

rättvisande bild. Den stämmer också bra med vad som sagts i förarbetena till ÅRL. Vi ser i 

vår undersökning att ”rättvisande bild” är ett bra ordval, träffande och samstämmigt med den 

innebörd vi ser i begreppet .  

 

5.2 ”Rättvisande bild” kontra lagar och rekommendationer 

Under vår litteraturstudie fick vi uppfattningen av att en del författare i vissa fall ser ett 

motsatsförhållande mellan ”rättvisande bild” och lagar och rekommendationer. I vårt samtal 

med revisorn påpekar han att han inte tycker att begreppet ”rättvisande bild” står i något 

motsatsförhållande till normer, rekommendationer och lagar. Han menar att alla delar 

samverkar för att företagen i största möjliga mån skall kunna ge en rättvisande bild av 

ställning och resultat. Revisorn menar att override-regeln, som tillämpas främst i de länder 

med anglosaxisk tradition, inte är nödvändig i Sverige. Detta då det redan finns verktyg för att 

en årsredovisning skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. De flesta av 

respondenterna ser inte heller något behov av en sådan. Ingen av dem har någonsin valt att 
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utnyttja den svenska varianten av override-regeln, det vill säga att avvika från allmänna råd 

eller rekommendationer. 

Vi tolkar det som att det inte finns något behov av att införliva möjligheten att avvika från 

lagar för att uppnå en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Det räcker med det 

system som finns idag. Dock så finns det en samstämmig åsikt mellan merparten av 

respondenterna och revisorn att enbart god redovisningssed inte alltid leder till att rätt bild av 

företaget ges, utan att ytterligare förklaring kan behövas ges i noter och förvaltningsberättelse.  

 

5.3 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Genom de svar vi erhållit från respondenterna förstår vi att de ser en koppling mellan ”god 

redovisningssed” och ”rättvisande bild”. De flesta anser att ”god redovisningssed” oftast leder 

till en rättvisande bild men att båda begreppen behövs. ”Rättvisande bild” kliver in i där ”god 

redovisningssed” inte klarat av att ge all nödvändig information för att intressenterna skall 

utläsa företagets redovisning korrekt. De upplever också att ”rättvisande bild” har betydelse 

för konsistensen, det vill säga jämförbarheten från år till år. Vi uppfattar det som att 

respondenterna ser de två begreppen som komplement till varandra snarare än motsatser. 

Detta ser vi även i revisorns åsikter som även han anser att båda begreppen behövs. Här 

skiljer sig resultatet av vårt empiriska material mot vissa av de åsikter som finns i litteraturen, 

där begreppet ”rättvisande bild” ibland kan ses som en motsats till lagar, normer och 

rekommendationer. En respondent uttryckte skillnaden mellan begreppen som att: 

”Rättvisande bild kan ses som ett mer teoretiskt angreppssätt medan god redovisning tar 

ansats i ett mer praktiskt angreppssätt.” Vi tolkar det som att respondenterna anser att det 

finns en skillnad mellan begreppen, men att den skillnaden är luddig och svår att beskriva. 

Genom hela det empiriska resultatet ser vi en samstämmighet mellan respondenternas åsikter 

och revisorns åsikter. Det talar för att vi i Sverige har en väl etablerad och accepterad 

årsredovisningslag som tillsammans med god redovisningssed täcker upp de behov som finns 

för att företagen skall kunna återge en rättvisande bild av ställning och resultat.  
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6 Slutdiskussion 

I uppsatsens sista kapitel presenterar vi våra slutsatser av studien, egna reflektioner och  
förslag till vidare forskning i ämnet. 
 

6.1 Tolkning av begreppet ”rättvisande bild”  

För att sammanfatta det hela kan vi säga att uppfattningen om innebörden av ”rättvisande 

bild” är samstämmig. Det handlar om att årsredovisningen ska ge just en riktig och rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat. Lagar, rekommendationer och god redovisningssed 

räcker ofta för att en rättvisande bild ska uppnås, men inte alltid. Då kan kravet på en 

rättvisande bild samverka med dessa för att ge en bättre årsredovisning.  Därför fyller också 

både ”god redovisningssed” och ”rättvisande bild” en funktion i den svenska 

redovisningslagstiftningen.  

 

Då vi studerade litteraturen kring ämnet fick vi uppfattningen att begreppet till viss mån anses 

stå i motsatsförhållande till god redovisningssed, lagar och rekommendationer. Det var därför 

intressant att se hur revisorn och respondenterna istället tolkar begreppet som ett ytterligare 

verktyg som samverkar med lagar och rekommendationer. Vi ser att ”rättvisande bild” kan 

anses vara ett mål för företagen som uppnås med hjälp av god redovisningssed.  

 

6.1.1 Språklig tolkning 

Ett flertal av de artiklar vi studerat tar upp den språkliga översättningen av ”true and fair 

view”. Den svenska översättningen kritiseras av en del författare, men enligt vad vi kan se är 

”rättvisande bild” en bra översättning. Begreppet är träffande och uttrycker på ett bra sätt vad 

som eftersträvas. Vi håller också med de författare som menar att den rent språkliga 

tolkningen av begreppet är av underordnad betydelse. Innebörden är mycket beroende av de 

generellt accepterade redovisningsstandarder som råder.  

 

6.2 ”Rättvisande bild” kontra lagar och rekommendationer 

Något behov av en override-regel i Sverige kan vi inte se. Då försiktighetsprincipen har en 

stor roll i vår redovisningstradition tror vi att det bästa sättet att åstadkomma en rättvisande 
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bild, i de fall lagar och rekommendationer inte räcker till, är genom tilläggsupplysningar på 

det sätt som sker idag. För att koppla analysen till de olika redovisningstraditionerna skulle 

man kunna säga att tolkningen och tillämpningen av begreppet i de undersökta företagen 

ligger någonstans mitt emellan ytterligheterna av de båda traditionerna. Man anser inte som i 

fallet med Tyskland, som då får representera den mest kontinentala tolkningen, att lagar och 

rekommendationer automatiskt leder till en rättvisande bild. Då en rättvisande bild ändå kan 

uppnås genom tilläggsupplysningar ser man emellertid heller inget behov av den override-

regel som tillämpas i exempelvis Storbritannien som kan ses som den andra ytterligheten. 

Sverige hamnar då någonstans däremellan. 

 

Ingen av respondenterna på intervju-undersökningen, eller revisorn, såg att det skulle kunna 

uppstå situationer där de skulle behöva avvika från lagar för att uppnå en rättvisande bild. Vi 

kan ställa oss frågan om detta beror på att de tidigare aldrig funderat på hur de skulle göra om 

möjligheten fanns, eller om det faktiskt är så att de ramlagar och rekommendationer som finns 

kring svensk redovisning är så utförliga att behovet av en override-regel helt enkelt aldrig 

skulle uppstå.  

 

6.3 Rättvisande bild och god redovisningssed 

Vad gäller förhållandet till ”god redovisningssed” tror vi att det är bra om båda begreppen 

finns kvar. Vi håller med de respondenter som anser att de fyller olika funktioner då ”god 

redovisningssed” är mera praktiskt inriktat och talar om hur redovisningen ska gå till. 

”Rättvisande bild” är istället ett övergripande krav eller en slags klausul om man så vill som 

fångar upp de fall där lagar, rekommendationer och god redovisningssed inte leder till en 

rättvisande bild. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

När vi nu har slutfört vårt arbete ser vi en del intressanta möjligheter till fortsatt forskning i 

ämnet. Bland annat ser vi ett intresse i att forska vidare i frågor som gäller värderingen av 

tillgångar och skulder kopplade till kravet på en rättvisande bild. Framförallt tycker vi 

förhållandet mellan försiktighetsprincipen och kravet på en rättvisande bild är intressant, 

eftersom man kan se en viss motsättning mellan de båda. Försiktighetsprincipen kan sägas 
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medföra en asymmetrisk värdering, då till exempel befarade förluster och kostnader bokförs 

men inte förväntade intäkter. Det kan i sig anses gå emot tanken om en rättvisande bild. Även 

om en rättvisande bild nu kan uppnås genom tilläggsupplysningar kan man fråga sig om inte 

en mer rättvisande bild uppnås genom ”mer rättvisande värden” direkt i balansräkningen i 

stället för att dessa anges i noter. Vi kan ställa oss frågan om inte den anglosaxiska varianten 

av rättvisande bild kan vara mer rättvisande och enklare att tyda för de externa intressenterna.  

 

Det skulle också vara intressant att försöka utreda försiktighetsprincipens fortsatta roll i den 

svenska redovisningen, då den kontinentala redovisningstraditionen under senare tid har fått 

influenser av den anglosaxiska traditionen, bland annat genom det fjärde direktivet. Det är ett 

naturligt steg att de båda traditionerna närmar sig varandra i takt med den förändring som 

internationaliseringen och ökningen av multinationella företag för med sig. Hur kommer det 

att påverka vår syn på försiktighetsprincipen? Även kopplingen mellan redovisning och 

beskattning skulle kunna bli föremål för förändring och är därför ett intressant område. Vi 

anser att det är många frågor kopplade till en fortsatt förändring och harmonisering av 

redovisningen som kan behöva besvaras.  
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Företag B. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-05-06] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
Företag C. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-04-28] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
Företag D. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-05-05] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
Företag E. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-05-06] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
Företag F. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-05-06] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 



Företag G. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-04-25] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
Företag H. Svar på intervju-undersökning. [mottaget: 2008-04-25] E-post till Tony Sjölund. 
[tojo0502@student.miun.se] 
 
 

Muntlig källa 
 
Carl-Johan Öman, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Besöksintervju, 
2008-04-30. 
 
 



Bilaga 1 – Intervjumanual med följebrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi skriver 
just nu vår kandidatuppsats inom redovisning och har valt att skriva om begreppet rättvisande 
bild som finns med i årsredovisningslagen. Tolkningen och tillämpningen av begreppet skiljer 
sig lite åt mellan de olika EU-länderna och vi vill därför ta reda på vad svenska företag har för 
uppfattning om rättvisande bild. Vi vill även sätta det i relation till begreppet god 
redovisningssed. 
 
Vår förhoppning är att ni eller någon annan redovisningskunnig person vill ägna några 
minuter åt att svara på våra frågor och returnera svaren till oss på samma mailadress, gärna så 
snart som möjligt. Har ni några frågor så är ni välkomna att höra av er till oss via mail eller 
telefon. 
 
Tack på förhand för er medverkan!  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åsa Danielsson (sajn0600@student.miun.se , 070-5639519) och 
Tony Sjölund (tojo0502@student.miun.se , 070-6836467) 
 
 
Intervjumanual 

 
1. Är Du bekant med begreppet rättvisande bild i årsredovisningslagen? 

 
2. Vad anser Du att begreppet rättvisande bild har för innebörd? 

 
3. Tycker Du det räcker med att följa lagar och rekommendationer för att 

årsredovisningen ska ge en rättvisande bild? Kommentera! 
 

4. Har Ni någon gång valt att avvika från allmänna råd eller rekommendationer för att 
årsredovisningen ska ge en rättvisande bild? Om ja, i vilket fall? 
 

5. I t.ex. Storbritannien får företag bortse från lagregler som hindrar dem från att ge en 
rättvisande bild. Anser Du att vi i Sverige också borde ha den möjligheten? 
Kommentera! 
 

6. Tycker Du att det finns någon skillnad mellan kravet på en rättvisande bild och kravet 
på god redovisningssed? Om ja, kommentera! 
 

7. Anser Du att båda begreppen (rättvisande bild och god redovisningssed) behövs i 
svensk redovisningslagstiftning? Kommentera! 



8. Tror Du att årsredovisningen ger en rättvisande bild med enbart begreppet god 
redovisningssed som utgångspunkt? Kommentera! 
 

9. Tror Du att årsredovisningen ger en rättvisande bild med enbart begreppet rättvisande 
bild som utgångspunkt? Kommentera! 
 

10. Tror Du att båda begreppen kan uteslutas ur årsredovisningslagen och att 
årsredovisningen ändå ger en rättvisande bild samt följer god redovisningssed? 
Kommentera! 
 

11. Skulle Du kunna tänka dig att medverka i en telefonintervju i ämnet? 



Bilaga 2 – Intervjumanual med samtliga svar 
 
Här återges de svar vi fått in i intervju-undersökningen ordagrant och i sin helhet. Vi har på 
ett ställe bytt ut ett företagsnamn mot ”företaget” för att hålla samtliga företag anonyma. 
 
 
Intervjumanual 
 
1. Är Du bekant med begreppet rättvisande bild i årsredovisningslagen? 
 
A: Ja. 
B: Ja 
C: Ja 
D: Ja, det är bekant 
E: Ja 
F: Ja 
G: Ja 
H: Ja 
 
 
2. Vad anser Du att begreppet rättvisande bild har för innebörd? 
 
A: Om jag minns rätt så har begreppet lite olika innebörd i olika länder. Begreppet har 
påverkats av respektive lands redovisningslagsstiftning. I Tyskland så har jag för mig att man 
har fastslagit att om företaget följer lagstiftningen, så uppnås en rättvisande bild per 
automatik. I andra länder kan begreppet rättvisande bild t.o.m. vara överordnat lagstiftningen i 
vissa extrema fall. För mig så innebär begreppet en starkare vägledning än t.ex. god 
redovisningssed, men underordnat lagstiftningen. 
 
B: Att en läsare av årsredovisningen ska kunna få en rättvisande bild av bolaget år till annat. 
 
C: Att RR, BR + övrig information ska ge läsaren en öppen, komplett och objektiv bild av 
bolagets ställning. 
 
D: Att som det anger ge en korrekt och rättvisande status av resultat och ställning. 
 
E: Se svar på fråga nummer 3. 
 
F: Möjligheten att avvika från redovisingsrekommendationer för att i ett speciellt fall 
åstadkomma en redovisning som ur en allmän mening är "bättre". 
 
G: Egentligen precis det som sägs, att visa en "rättvisande bild". Det betyder att om gällande 
lagar och god redovisningssed följs, men detta ändock inte åstadkommer en rättvisande bild, 
är man skyldig att komplettera med ytterligare upplysningar och detta måste ske inom ramen 
för balans-, resultaträkningar och noter. 
 
H: Det låter bra men kan naturligtvis tolkas på olika sätt varför det normalt sett borde räcka 
med lagar, rekommendationer och god redovisningssed. Rättvisande för vem?



3. Tycker Du det räcker med att följa lagar och rekommendationer för att 
årsredovisningen ska ge en rättvisande bild? Kommentera! 
 
A: Jag anser att man inte kan hänvisa till begreppet rättvisande bild och sedan bryta mot 
lagen. Lagstiftningen måste utgöra basen, men sedan kan ytterligare information krävas för att 
uppnå en rättvisande bild. 
 
B: I första hand ska lagar och rekommendationer följas för att ge en rättvisande bild men det 
kan ibland finnas anledning att lämna ytterligare information till läsaren. Har inget konkret 
exempel. 
 
C: Ja 
 
D: Både ja och nej. Idag har vi ett mycket komplicerat och fulltäckande regelverk. Det mesta 
finns med i regelverket som kan tänkas påverka en rättvisande bild. Allt finns dock inte med. 
 
E: Nej jag tycker inte alltid att det räcker att slaviskt följa lagar och rekommendationer för att 
kunna ge en rättvisande bild. När det gäller lagar är de ofta ganska vida i sin tolkning (och 
inte så specifika) och ofta ger det en rättvisande bild att följa lagen. Vad det gäller 
rekommendationer är det mer tolkningar av olika sätt att redovisa samt tilläggsupplysningar. 
Dessa tolkningar kan naturligtvis inte alltid ta med alla aspekter i alla tänkbara händelser och 
därför kan det ibland bli ett missvisande utfall att följa rekommendationerna och/eller alla de 
upplysningskrav som framgår därav. Det är dock väldigt viktigt att föra en löpande dialog 
med revisorer om det skulle vara så att någon rekommendation tolkas på ett speciellt sätt eller 
att man väljer att inte följa den.  
 
F: Jag har aldrig stött på ett exempel under 20 år där regelverket inneburit en så dålig 
redovisning att begreppet rättvisande bild borde ha tagit över. 
 
G: Ja, mestadels räcker det. Man ska dock alltid ställa sig frågan. 
 
H: Se punkt 2, men jag kan tänka mig att det kan uppstå en situation där detta kriteria anses 
behöva nyttjas men då är det viktigt att man förklarar på ett tydligt sätt i sina noter. 
 
 
4. Har Ni någon gång valt att avvika från allmänna råd eller rekommendationer för att 
årsredovisningen ska ge en rättvisande bild? Om ja, i vilket fall? 
 
A: Nej 
 
B: Kan egentligen bara svara för 2007 års årsredovisning då jag tidigare inte var ansvarig för 
så stor del. Vi gjorde inga avsteg i 2007 års årsredovisning. 
 
C: Nej 
 
D: Nej. 
 
E: Jag är relativt ny på företaget och under min tid här så har vi inte avvikit från några råd 
eller rekommendationer. Däremot har vi inte alltid följt alla upplysningskrav som finns i 
rekommendationerna i de fall vi tycker att en händelse då framställs på ett sätt som inte ger en 



rättvisande bild. Det är också viktigt att det som är god redovisningssed (rekommendationer 
med alla upplysningskrav) inte alltid ger en rättvisande bild av en händelse. Om man ska följa 
alla de upplysningskrav som framgår enligt god sed gör t.ex. att det som är väsentligt inte 
alltid syns i mängden av information. Det kan också vara så att en kort kommentar till en 
händelse inte krävs enligt god sed men kan behövas för att ge en rättvisande bild. Som 
exempel kan nämnas förklaring till stora förändringar i balansräkningen osv.  
 
F: Nej 
 
G: Jag kan inte påminna mig nå't särskilt fall. Inom byggbranschen finns det dock speciell 
praxis som fastställts  I samråd med branschens större aktörer och intresseorganisation och 
som avviker till viss del från övriga allmänna råd. 
 
H: Nej, inte vad jag kan påminna mig. 
 
 
5. I t.ex. Storbritannien får företag bortse från lagregler som hindrar dem från att ge en 
rättvisande bild. Anser Du att vi i Sverige också borde ha den möjligheten? 
Kommentera! 
 
A: Nej, det kan kanske passa det anglosaxiska rättsväsendet, men i Sverige har vi ju inte den 
traditionen. Vi har ju en mer preciserad lagstiftning till hjälp. 
 
B: Nej, lagreglerna finns ju till för att säkerställa att bolagen lämnar de uppgifter som krävs 
vilket borde leda till att läsaren får en rättvisande bild. 
 
C: Nej 
 
D: Det vore kanske bra om det blir en mer rättvisande bild att inte tillämpa regelverket. 
 
E: Nej. Eftersom lagkraven ofta är vida så är det väldigt sällsynt att man måste bryta mot 
lagen för att ge en rättvisande bild och då tycker jag inte det ska tillåtas. Risken är att det blir 
lättare att "redovisa lite som man vill" och att man lättare låter rättvisande bild få ta över som 
argument.  
 
F: Nej....eftersom vi huvudsakligen styrs av principbaserade redovisingsnormer anser jag att 
det inte behövs. 
 
G: Nej det anser jag inte. Jag tycker dock att vi idag för noterade bolag, framför allt, har ett 
alltför omfattande regelverk av rekommendationer, men skälet till detta är ju att försöka 
eliminera godtycke och subjektivitet. "Rättvisande bild" är ju verkligen inte ett objektivt 
begrepp. 
 
H: Kanske, i yttersta undantagsfall. 
 
 
6. Tycker Du att det finns någon skillnad mellan kravet på en rättvisande bild och 
kravet på god redovisningssed? Om ja, kommentera! 



A: Jag har personligen svårt att hålla isär begreppen. På lite sikt borde god redovisningssed 
stämma överens med en rättvisande bild. 
 
B: Ja, rättvisande bild hänvisar till upprättande av balansräkning, resultaträkning och noter 
medan god redovisningssed är en mer allmän princip vilken grundats på lag och praxis. God 
redovisningssed genomsyrar samtliga bokföringstransaktioner medan rättvisande bild mer är 
en uppställandeform för att läsare ska kunna få en rättvisande bild ett år till annat. 
 
C: Nej 
 
D: Nej, egentligen inte. 
 
E: Ja, god redovisningssed är praxis som växt fram utifrån de tolkningar av 
redovisningsreglerna som olika situationer gett upphov till. Av god redovisningssed så 
framgår också de upplysningskrav som finns. Rättvisande bild kan t.ex. vara att förtydliga en 
händelse för att belysa den och förtydliga den för en extern bedömare.  
 
F: Ja...god sed fyller ut där lag och rekommendation inte reglerar något.... 
 
G: Nej - se fråga 2. Man åstadkommer mestadels en rättvisande bild när man följer god 
redovisningssed. 
 
H: En sedvänja kan naturligtvis vara mindre bra men eftersom den i detta fall utvecklas på 
bred front i öppen miljö bör det i slutändan resultera i en rättvisande bild varför det normalt 
sett inte bör vara någon större konflikt mellan begreppen. 
 
 
7. Anser Du att båda begreppen (rättvisande bild och god redovisningssed) behövs i 
svensk redovisningslagstiftning? Kommentera! 
 
A: Ja, för mig framstår begreppet rättvisande bild att ta ansatts från en mer teoretiskt 
angreppssätt, medan god redovisningssed tar ansatts i en mer praktiskt angreppssätt. Det kan 
vara bra att närma sig ett problem på fler sätt än ett. Analysen blir mer heltäckande i de flesta 
fallen. 
 
B: Har inte funderat i de banorna men spontant tror jag att bägge begreppen behövs. 
 
C: Ja 
 
D: Ja, i och för sig borde de vara ungefär samma sak numera. Så kanske att de borde smälta 
samman till ett begrepp. 
 
E: Ja - eftersom jag inte tycker att de har samma innebörd och de fyller två olika funktioner så 
är det viktigt att bägge finns kvar.  
 
F: God sed räcker... 
 
G: Ja det tycker jag. Begreppen vilar på olika grunder. Svenska redovisningslagar är enligt 
tradition ett ramlagverk, vars avsikt är att inte detaljstyra och på så sätt lägga sig I vägen för 
utvecklingen och tidens förändringar. I dessa lagar har man då tillfört begreppet "god 



redovisningssed", där avsikten är att reglerna "fylls ut" av "faktiskt förekommande praxis hos 
en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga" samt normgivande organ, såsom ex v 
BFN. Beträffande rättvisande bild är begreppet en del av EU-rätten, men ej preciserat utan 
torde vara en subjektiv uppfattning, och det antas att god redovisningssed skall leda till att ge 
en rättvisande bild. 
 
H: Knappast 
 
 
8. Tror Du att årsredovisningen ger en rättvisande bild med enbart begreppet god 
redovisningssed som utgångspunkt? Kommentera!  
 
A: Se ovan. 
 
B: Kan kanske leda till att sättet att presentera siffrorna på kan variera år till annat även om 
bolaget följer god redovisningssed. 
 
C: Ja 
 
D: Ja, eftersom jag anser att god redovisningssed och rättvisande bild bör överensstämma. 
 
E: Det finns förstås skäl till att rättvisande bild lagts till i lagtexten. Redan innan lagtexten 
ändrades så fanns begreppet god redovisningssed och det ansågs uppenbarligen inte 
tillräckligt.  
 
F: Ja...möjligheten att verbalt beskriva en transaktions effekter finns ju alltid om 
redovisningen skulle bli svårtolkad. 
 
G: Ja mestadels, se fråga 3. 
 
H: Ja, se punkt 6. 
 
 
9. Tror Du att årsredovisningen ger en rättvisande bild med enbart begreppet 
rättvisande bild som utgångspunkt? Kommentera!  
 
A: Se ovan. 
 
B: Se ovan. 
 
C: Ja 
 
D: Ja, eftersom jag anser att rättvisande bild och god redovisningssed bör överensstämma. 
 
E: Jag tycker bägge begreppen behövs men jag tycker också att rättvisande bild ska ge 
tolkningsföreträde framför god redovisningssed.  
 
F: Nej...det kan bli för flummigt. 
 
G: Se tidigare svar.



H: Nej, eftersom begreppet rättvisande bild kan upplevas mera subjektivt och kan vara olika 
för olika intressenter. 
 
 
10. Tror Du att båda begreppen kan uteslutas ur årsredovisningslagen och att 
årsredovisningen ändå ger en rättvisande bild samt följer god redovisningssed? 
Kommentera!  
 
A: En allt för teoretisk fråga för mig. Jag vet inte. 
 
B: Nej, jag tror att begreppen behövs, har ingen konkret kommentar. 
 
C: Nej 
 
D: Nej, det bör finnas något begrepp i regelverket att stödja sig på. 
 
E: Nej.  
 
F: Lagen blir aldrig heltäckande varför god sed behövs. 
 
G: Nej, det tror jag inte, eftersom lagen I sig är en ramlag. 
 
H: Jag tycker att god redovisningssed bör finnas kvar för att undvika paragrafrytteri men 
begreppet rättvisande bild som eget begrepp bör kunna utmönstras. 
 
 
11. Skulle Du kunna tänka dig att medverka i en telefonintervju i ämnet? 
 
A: Jag tror inte att jag har så mycket att tillföra. 
 
B: Nej, pga tidsbrist. 
 
C: Nej 
 
D: Eventuellt 
 
E: Nej tyvärr. 
 
F: Nej...tack 
 
G: Jag tror kanske inte att jag har så väldigt mycket mer att tillföra. 
 
H: Jag har inte haft några speciella fall och inte heller funderat djupare på era frågor så jag 
tror inte det ger något ytterligare. 


