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Sammanfattning 

Bakgrund och problemformulering: Begreppet rättvisande bild har sedan införande i 
svensk lagstiftning varit svårt att definiera. En anledning till detta är att Sverige tillhör den 
kontinentala redovisningstraditionen medans begreppets hemland, Storbritannien, tillhör den 
anglosaxiska redovisningstraditionen. USA använder sig av samma redovisningstradition som 
Storbritannien och har en liten annorlunda definition av begreppet än vad vi har i Sverige. Här 
i Sverige krockar även begreppet rättvisande bild med det gamla begreppet god 
redovisningssed. Detta har lett till funderingar och följande forskningsfrågor: 

 Hur kan begreppet rättvisande bild definieras enligt enhetsteorin respektive 
ägarteorin? Syftet med denna fråga är att få en förståelse för varför det är svårt att 
definiera begreppet. 

 Kan redovisningsskillnader mellan länderna förklaras utifrån rättvisande bild? 
Syftet med denna fråga är att kunna tydligare se skillnader mellan USA och 
Sverige vad gäller rättvisande bild. 

 Vad är begreppsskillnaden mellan rättvisande bild och god redovisningssed? Syftet 
med denna fråga är att ifrågasätta om verkligen dessa två begrepp behövs eller om 
man skulle kunna ta bort en ur lagstiftningen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kontextuell tolkning av rättvisande bild. 
Principer och värderingar formar uttrycket rättvisande bild och ligger till grund för det. Dessa 
ska jag ta upp för att få fram en större förståelse i vad som ligger till grund i konstitution av 
rättvisande bild. Lagtexten går bara ytligt in på vad rättvisande bild innebär. Detta ska nu 
undersökas. Läsaren ska även få en insikt i skillnader mellan Sverige och USA vad gäller 
rättvisande bild och vad som kan vara relevant referenspunkt när det kommer till detta 
begrepp. 

Metod: Studien består av en litteraturstudie med ett hermeneutiskt tolkningssätt. Genom att 
tolka olika texter önskar jag få fram en ökad förståelse för vad begreppet rättvisande bild 
innebär. Studien använder sig utav lagtext, forskningsrapporter, läroböcker samt artiklar för 
att få en så bred och objektiv bild som möjligt av begreppet. Rättvisande bild är ett levande 
begrepp som rekonstrueras och dekonstrueras hela tiden i samhället och har därmed fått olika 
betydelser, vilket jag fördjupar mig i några av dessa i studien. 

Resultat: Genom studiens gång har det visat sig att begreppet rättvisande bild kan definieras 
som att om man följer riktlinjer och principer inom enhetsteorin eller ägarteorin, beroende på 
vilken teori man använder, så får man en rättvisande bild. Årsredovisningens resultat måste 
vara lika sann som fair, vilket inte alltid är så lätt.  

I USA är fair value och present fairly tydligare förklarat än rättvisande bild i Sverige, vilket 
kan sägas bero på att både USA och Storbritannien har samma redovisningstradition. Fair 
value är en utvecklad variant av marknadsperspektivet av rättvisande bild medans present 
fairly är en utvecklad variant av det etiska perspektivet av begreppet.  

Teoretiska skillnader mellan begreppet rättvisande bild och god redovisningssed finns, men 
enligt tidigare studier verkar det inte finnas någon praktisk sådan. Detta leder till slutsatsen att 
om något av begreppet ska tas bort så blir det rättvisande bild, då god redovisningssed är 
befäst inom redovisningen.  

1 
 



Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning 
Förkortningar 
 

1. Inledning………………………………………………………………...4 
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………...4 

   1.1.1 Sverige: kontinental redovisningstradition…………………………....4 
   1.1.2 USA: anglosaxisk redovisningstradition……………………………...6 

1.2 Problemdiskussion……………………………………………………….....8 
1.3 Frågeställningar…………………………………………………………….10 
1.4 Syfte………………………………………………………………………..10 
1.5 Avgränsningar……………………………………………………………...11 
1.6 Disposition………………………………………………………………....11 
 

2. Metod……………………………………………………………………12 
2.1 Fem sätt att nå förståelse…………………………………………………..12 
2.2 Hermeneutik……………………………………………………………….13 
2.3 Datasamlingsmetod………………………………………………………..16 
2.4 Tillvägagångssätt…………………………………………………………..17 
2.5 Validitet……………………………………………………………………17 
2.6 Källkritik…………………………………………………………………...17 
 

3. Teori……………………………………………………………………..18 
3.1 Enhetsteorin………………………………………………………………..18 

3.1.1 Enhetsteori och institutionell syn…………………………………….24 
3.2 Ägandeteorin…………………………………………………………….....24 

3.2.1 Investerarteorin...……………………………………………………..26 
3.3 Pragmatism………………………………………………………………....26 

 
4. Rättvisande bild och fair values………………………………………..28 

4.1 Rättvisande bild………………………………………………………….....28 
4.1.1 Etiskt perspektiv………………………………………………….....28 
4.1.2 Legalt perspektiv…………………………………………………....29 
4.1.3 Marknadsvärderings perspektiv………………………………….....31 

4.2 Fair values…………………………………………………………………..33 
4.3 Present fairly/ fair presentation/ fairness……………………………............33 
4.4 God redovisningssed…………………………………………………….......37 

 
5. Analys…………………………………………………………………….38 

5.1 Rättvisande bild i tidigare studier…………………………………………..38 
5.2  Redovisningsteori och rättvisande bild…………………………………….42 

 
6. Slutdiskussion.…………………………………………………………....47 

6.1 Slutsats……………………………………………………………………....47 
6.2 Framtida forskning.……………………………………………………….....50 

 
 Källförteckning 
  

2 
 



Förkortningar 

 

BFN - Bokföringsnämnden 

EG – Europeiska Gemenskapen 

ESV - Ekonomistyrningsverket  

EU – Europeiska Unionen 

FASB – Financial Accounting Standard Board 

FIFO – First In, First Out 

GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standard Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

ÅRL - Årsredovisningslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



Kapitel 1 – Inledning 

Studien som presenteras här kommer behandla redovisningsbegreppet rättvisande bild. 

Kapitel ett är en utgångspunkt för hela studien. Den innehåller diskussion av svårigheter med 

att analysera begreppet rättvisande bild samt klargöra syftet och frågeställningar. Slutligen 

presenteras studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Genom större delen av min utbildningstid har jag hört olika utsagor om begreppet rättvisande 

bild. Dock har jag aldrig fått en fullkomlig förståelse för vad detta begrepp innebär då ingen 

konkret beskrivning av begreppet aldrig presenterades. I följande avsnitt kommer jag att 

presentera en bakgrund till Sveriges och USA:s redovisningshistoria. Målet är att visa hur 

kulturella skillnader påverkar begreppet rättvisande bild.  

 

1.1.1 Sverige: kontinental redovisningstradition 

Den svenska redovisningstraditionen bygger på både kontinental och anglosaxisk 

tradition. Den svenska redovisningspraxisen kan ledas till den anglosaxiska medans 

vårt beskattningssystem kommer från den kontinentala traditionen (Svensson & 

Edenhammar 1996:271 hänvisad av Brejke et al. 2002). Historiskt sett är den 

kontinentala traditionen mest använd. År 1848 fick Sverige sin första 

aktiebolagsreglering, vars idé hör från Frankrike, även om Sverige haft företag med 

aktiebolagsliknande struktur sedan 1600-talet. Företagens behov av rörelsekapital och 

industraliseringen var orsaken till regleringen. 1895 års aktiebolagslag fick dock mer 

tyskt inflytande, vilket blev mer tydligt i aktiebolagslagen 1910. Inflytandet som kom 

från de tyska universiteten och den tyska litteraturen. Därifrån har vi fått bland annat 

försiktighetsprincipen. Dessa böcker byttes dock bort under 1960-talet till 

amerikanska på de svenska ekonomiutbildningarna. Därav kommer det anglosaxiska 

inflytandet på senare tid. (Karlsson & Olsson 2006 som hänvisar till Inger, G 1997, 

Sandin, A 1991, Kempin 1990 & Artsberg, K 2005)  
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Den kontinentala redovisningstraditionen grundas på en legalistiskt uppfattning, vilket 

betyder att redovisningen ska följa bestämda lagar och regler (Artsberg 1992:80 tolkad 

av Brejke et al.). Codified law (även kallat civil law) är ett juridisk system som 

rekommenderar lagreglering och har präglats av moral- och rättvisetankar, vilket den 

kontinentala redovisningstraditionen bygger på (Nobes & Parker 1995:11-12 hänvisad 

av Brejke et al.). Karaktärsdrag i de länder med denna tradition är att de i regel är 

kopplade till beskattning och den dominerande redovisningsprincipen är 

försiktighetsprincipen (Svensson & Edenhammar 1996:271 hänvisade av Brejke et 

al.). Med försiktighetsprincipen menas att man ska ta hänsyn till alla ekonomiska 

åtaganden, även om det skulle vara så att de inte är kända på dagen för bokslutet 

(Danielsson et al. 2006:218). Redovisningskåren i länder som baserar sig på 

kontinental redovisningstradition är inte lika kraftfulla och har inte lika stark ställning 

som redovisningskåren i länder med anglosaxisk redovisningstradition, vilket är till 

fördel för staten för den tidigare redovisningstraditionen på grund av att denna har 

tyngdpunkt på lag och inte på standarder. (Artsberg 1992:78-80 tolkad av Brejke et 

al.). Frankrike, Tyskland, Spanien och Italen är några av de länder som använder sig 

av kontinental tradition.  

 

Civil Law härstammar från Corpus Iuris Civilis (även jus civile), Justianus lagverk till 

den romerka rätten, som återfanns under slutet av 1000-talet i Bologna (Tamm, D 

2001 hänvisad av Karlsson och Olsson 2006). Civil law bygger på att det finns fasta 

lagar och regler som senare kan anpassas beroende på rättsfall.  

Spridningen av civil law- systemet berodde på den höga rörligheten av studenter i 

Europa som tog sig an och lärde vidare detta lagsystem. Den romerska rätten har 

direkt eller indirekt haft en del inflytande i Sverige genom den tyska och franska 

rätten.  

Under 1600-talet tillämpades Corpus Iuris Civilis direkt i Svea och Göta hovrätt när 

ingen vägledning fanns att hitta inom områden som förmånsrätt, bolag, borgen, pant, 

köp och avtal. Handelsbalken i 1734 års lag har haft en stark påverkan av detta och 

många rättsinstitut finns fortfarande kvar om än i annan form. Code Civil (från 

Frankrike 1804, som innehåller en blandning av nedskriven sedvanerätt, romersk rätt 

och upplysningsidéer) påverkade lagförslagen mycket under 1800-talet för att sedan 
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ge plats åt den tyska rätten, som starkt påverkade den svenska civilrätten med stora 

lagändringar (Inger 1997, Modéer 1997 och Tamm 2001 tolkade av Karlsson och 

Olsson). Sverige har dock likheter med common law länder även om rötterna ligger i 

civil law. Stilistiska likheter som avsaknaden av en sammanhängande civilrättslig 

kodifikation och prejudikatets ansenliga betydelse finns (Tamm 2001 hänvisad av 

Karlsson och Olsson). Fler civil law länder är som tidigare nämnts är Frankrike och 

Tyskland, men även Italien, Spanien, Portugal och Nederländerna. Generellt kan man 

säga att rättvisande bild i dessa länder har mer eller mindre ett juridiskt innehåll.  

 

1.1.2    USA: anglosaxisk redovisningstradition 

Den anglosaxiska redovisningstraditionen härstammar från det juridiska systemet 

Common law, som baseras på att utforma en lösning för varje enskilt fall i stället för 

en generell framtidlösning för uppkomna problem (Parker & Nobes 1995:11 hänvisad 

av Brejke et al. 2002). Enligt Arden (1997:679, hänvisad av Brejke et al.) är ett typiskt 

drag  för den anglosaxiska redovisningstraditionen att tyngdpunkten läggs på 

redovisningens betydelse för investerare och att resultatmätningen är viktig. Till grund 

för detta är att länderna med anglosaxisk tradition haft aktiemarknadsfinansiering som 

den vanligast finansieringsformen enligt Artsberg (1992:79, 77 hänvisad av Brejke et 

al.). Dessa länder kallas också för case law- länder och där sägs att om företag följer 

lagar och rekommendationer för redovisning och detta leder till en missvisande bild, 

så får man ta avsteg från lag för att få en rättvisande bild.  

I och med detta har Storbritannien kommit fram med termen True and fair view 

(rättvisande bild) som används för att fylla ut eller förtydliga rekommendationer och 

lag och som sagt ge möjligheter att bryta mot regler i Companies act (Storbrittaniens 

version av Aktiebolagslagen) om det skulle behövas för att ge en mer ärlig bild (SOU 

1996:157, s 357). Med termen case law åsyftas lag som härstammar från rättsfall 

(case). 

USA använder sig av Common Law- systemet, anglosaxisk redovisningsteori, och 

baseras som sagt på att ge en lösning för varje specifikt fall och inte en generell 

lösning för många problem. Man är hänvisad till tidigare rättsfall och inte till lag då 

ingen specifik rättsregel finns. Nobes och Parker (2002:20, tolkad av Johanson, Mats 
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& Thorén, Andreas) säger att Common law är mindre abstrakt och mindre 

generaliserbar i sin natur i och med detta. Common law- systemet härstammar från 

slaget vid Hastings år 1066 och William den förste som införde centrala kungliga 

domstolar till de brittiska öarna. Common law skapades inte av något lagstiftande 

organ utan genom rättsfall, då domstolarna för varje rättsfall lade till rättspraxis som 

behövdes enligt rättsfallet (Carlson 2004:19).  

Common law kom till USA med engelsmännen och kolonialiseringen. Lagstiftningen i 

amerikansk rätt består av olika hierarkiska nivåer jämfört med den brittiska, även om 

de använder sig i stort sett av samma system. De olika hierarkiska nivåerna är den 

federala konstitutionen, federal lag, delstatskonstitutionen och delstatslag. Den 

amerikanska common law idag innehåller en mix av common law- traditionerna samt 

nyare amerikansk lagstiftning.  

Vid utformning av den nya lagstiftningen identifierade en forskare tre kategorier av 

rättsliga avgöranden och metoder för rättsligt beslutsfattande som uppstår i fall med 

common law- principer, stadgar och konstitutionella bestämmelser. Beroende på vilka 

frågor som behandlas i rättsprocessen tillämpar domstolarna olika regler för tolkning 

med hänsyn till olika perspektiv (Carlson 2004:21–22). Fler länder som använder sig 

av common law är (förutom Storbritannien och USA) Irland, Canada, Australien och 

Nya Zeeland. Begreppet rättvisande bild inom common law- zonen har en 

partikularistisk betydelse. Detta innebär att begreppet måste tolkas i samband med 

redovisningspraktiken. Redovisningstraditionerna (anglosaxisk och kontinental) är i 

flera avseenden varandras motsatser, vilket visas i figuren nedan. 
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Anglosaxisk tradition Kontinental tradition 

  

 Mycket frivillig reglering  Reglering framförallt i lag 

 Reglering i privata sektorn  Staten har direkt inflytande i 

regleringen 

 Affärshändelsens innebörd 

avgörande 

 Affärshändelsens form avgörande

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

reglerna) 

 Stark redovisningskår  Svagare redovisningskår 

 Aktiemarknadsfinansiering  Bankfinansiering 

 Redovisningens serviceroll betonas  Redovisningens fördelningsroll 

betonas 

 Redovisningens informativa 

egenskaper viktiga 

 Redovisningens kalkylativa 

egenskaper viktiga 

Figur: Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive den kontinentala 

redovisningstraditionen.  

Källa: Artsberg, Kristina, Normbildning och redovisningsförändring, 1992, s 80, hänvisad av 

Brejke et al. 2002, s 21.  

 

1.2 Problemdiskussion   

Det finns ett fåtal tidigare uppsatser som behandlade begreppet rättvisande bild och dessa 

studier baseras på vad för syn redovisare runt om i landet har på begreppet. Företag, erfarna 

revisorer och även professorer presenterar sin syn (Karlsson, Tony B & Olsson, Peter 2006, 

Brejke, Linda, et al. 2002, Johanson, Mats & Thorén, Andreas 2003).  
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Begreppet har fortfarande ingen riktig klar definition enligt dessa källor, även om det gått 

tretton år sedan rättvisande bild fördes in i svensk lag när vi gick med i EU 1995. Om man 

som redovisare vill få en djupare insikt om vad begreppet innebär, så har man varit hänvisad 

till normgivande organ som BFN och RR. Någon direkt tydlig objektiv förklaring till 

rättvisande bild finns inte, utan man är hänvisad till subjektiva förklaringar. Det finns ingen 

enhetlig förklaring till vad rättvisande bild är för något. De flesta redovisare har helt olika syn 

vad detta begrepp innebär. Vissa tycker att den är mer eller mindre samma som god 

redovisningssed medan andra säger att det är skillnad mellan dessa.  

 

Brejke et al. (2002) ville veta hur de svenska aktiebolagen, som var noterade på 

Stockholmsbörsens A- lista under vårterminen 2002, uppfattade rättvisande bild. Dessa 

företag är inte många i jämförelse med alla andra bolag på den svenska marknaden, ca 5 

procent bara. Detta ger ingen enhetlig bild av vad begreppet rättvisande bild betyder utan bara 

vad det kan betyda för ett antal företag.  

 

Karlsson och Olsson (2006) intervjuade fem personer (två från Skatteverket, två auktoriserade 

revisorer och en ekonomilärare hos handelsskolan vid Umeå Universitet) som alla verkar anse 

att rättvisande bild haft liten eller ingen betydelse i den svenska redovisningen och kopplar 

ihop rättvisande bild och god redovisningssed. Om detta varit tanken från början vid 

införandet av EG:s fjärde direktiv och rättvisande bild, skulle antingen rättvisande bild ha 

ersatt god redovisningssed eller viceversa som det gjorde i Danmark för att undvika förvirring 

(SOU 1994:17 del 1 s.335 tolkad av Karlsson & Olsson).  

 

Johanson och Thorén (2003) fick också snarlika svar som de andra från sina intervjuer. Inget 

enhetligt svar gick att fås när man frågade fyra auktoriserade revisorer, 

koncernredovisningschefer, ordförande i BFN år 2003 (Edenhammar) och Thorell, förutom 

att mer information om rättvisande bild behövs, hur och när man ska använda sig av detta 

begrepp och så vidare. Enligt Johanson och Thorén ansåg Edenhammar att rättvisande bild 

inte hade någon betydelse vid intervjutillfället år 2003. Flera skulle kanske inte hålla med om 

detta. Varför har i så fall ingen förändring gjorts i lag om så många anser att rättvisande bild 

inte har någon betydelse? Hur många man än intervjuar så kommer man få olika svar. Detta 

gör bara att man bli ännu mer förvirrad.  
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I Storbritannien, som rättvisande bild kommer ifrån, är begreppet likaså svårtolkat och saknar 

tydlig definition. Detta illustrerade P J Walton tydligt i sin artikel True and Fair View in 

British Accounting i European Accounting Review, 1993, (Johanson & Thorén 2003) med ett 

exempel där tre betydande brittiska redovisare bads definiera begreppet True and fair view. 

När dessa personer fick denna fråga så skrattade den ene (revisor), den andre satt tyst och den 

tredje (ekonomichef i ett multinationellt företag) bad att få tänka på saken. Inte ens i 

begreppets hemland finns det alltså en klar bild över vad begreppet rättvisande bild innebär.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att få begreppet definierat utifrån 

praktikanternas synvinkel. Detta på grund av problem som olika metoder för med sig och att 

begreppet inte ställs i relation till andra begrepp.  

 

1.3 Frågeställningar  

Jag har sammanställt några frågor som jag kommer koncentrera mig på under studiens gång. 

 Hur kan begreppet rättvisande bild definieras enligt enhetsteorin respektive 

ägarteorin? Syftet med denna fråga är att få en förståelse för varför det är svårt att 

definiera begreppet. 

 Kan redovisningsskillnader mellan länderna förklaras utifrån rättvisande bild? 

Syftet med denna fråga är att kunna tydligare se skillnader mellan USA och 

Sverige vad gäller rättvisande bild. 

 Vad är begreppsskillnaden mellan rättvisande bild och god redovisningssed? Syftet 

med denna fråga är att ifrågasätta om verkligen dessa två begrepp behövs eller om 

man skulle kunna ta bort en ur lagstiftningen. 

 

1.4 Syfte  

Utifrån teorier som framställs i kapitel 2 kommer olika författares syn på begreppet 

rättvisande bild analyseras (se kapitel 4 och 5), vilket är studiens huvudsyfte. Syftet med 

denna uppsats är att göra en kontextuell tolkning av rättvisande bild. Principer och 

värderingar formar uttrycket rättvisande bild och ligger till grund för det. Dessa ska jag ta upp 

för att få fram en större förståelse i vad som ligger till grund i konstitution av rättvisande bild. 
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Lagtexten går bara ytligt in på vad rättvisande bild innebär. Detta ska nu undersökas om det 

inte går att förtydliga. Läsaren ska även få en insikt i skillnader mellan Sverige och USA vad 

gäller rättvisande bild och vad som kan vara relevant referenspunkt när det kommer till detta 

begrepp samt om begreppet rättvisande bild behövs eller om det räcker med god 

redovisningssed. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att hålla sig till hur man teoretiskt kan tolka rättvisande bild och då med 

hjälp av olika värderingsteorier och principer för redovisning. Den amerikanska 

motsvarigheten kommer att diskuteras och jämföras med rättvisande bild. 

 

1.6 Disposition  

Kapitel 2 redogör samt motiverar jag den metod som används i denna studie för att kunna 

besvara mina frågeställningar. 

Kapitel 3 består av en beskrivning av olika principer och värderingsteorier som används vid 

redovisning.  

Kapitel 4 behandlar de begreppen fair values och rättvisande bild. Här hanteras även god 

redovisningssed. 

Kapitel 5 diskuterar och analyserar det insamlade materialet. 

Kapitel 6 tar upp de slutsatser som kunnat dras utifrån studien, egna reflektioner över temat 

och förslag till vidare forskning.  
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Kapitel 2 – Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. Här redogörs för de metoder jag valt, 

varför jag använder mig av dessa samt vad jag vill uppnå med dem. Vid bedömning av 

resultatet har metoderna stor betydelse. 

 

2.1 Fem sätt att nå förståelse 

Som diskuterats i första kapitlet är det svårt att förstå begreppet rättvisande bild utifrån samtal 

med praktiker och genom att tolka årsredovisningar. Enligt Helenius (1990) finns det fem 

olika sätt att förstå de fenomen som man vill studera. Dessa fem sätt är fenomenologi, 

hermeneutik, marxism, kritisk teori och historieforskning. Alla dessa tillhör hermeneutiken, 

då ingen av dessa metoder använder sig av helt objektiva och mätbara data som positivismen. 

Fenomenologin utmärker sig genom att man tillfälligt bortser från tidigare kunskap och 

erfarenheter när man gör en studie av ett objekt. En central egenskap i fenomenologin är det 

förhållande till objektet man studerar i kombination med en subjektivistisk grundinställning 

samt en sträva att betrakta väsendet och problematisera det medvetande man har om objektet. 

Helenius (1990:44) säger ”att man iakttar, identifierar och tolkar meningsfullt är tillräckligt 

för fenomenologins krav på valida forskningsresultat”. Enskilda delar inom 

samhällsvetenskapen intresserar fenomenologierna, exempelvis en enskild människa och 

hennes livsvärld, i stället för strukturer och institutioner. 

Hermeneutiken kännetecknas av förhållandet mellan del och helhet hos objektet man studerar, 

intuition, inlevelse, strävan till ny kunskap samt tolkning och förståelse av existentiella 

situationer och texter. Tolkning är hermeneutikens speciella inriktning och människan och 

hennes relationer till andra människor ligger centralt inom hermeneutikens kunskapsintresse. 

Marxism är både lära och vetenskap. Den är samhällsinriktad och anses bestå av två delar 

enligt Helenius (1990:93). En social teori, en bestämd historiesyn, och en utgångspunkt för att 

i ett dialektiskt perspektiv hantera och betrakta samhället. I marxismen är dialektik ungefär 

det samma som att studera en totalitet, exempelvis stadsskicket, i rörelse, menar Helenius. 

Vidare säger Helenius (1990) att dialektik även kan sägas vara en form av samtalskonst, där 
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människor kan ha ett insiktsfullt meningsutbyte med varandra. Marxismens vetenskapliga 

metod kan vara mer eller mindre strukturalistiskt- rationell eller materialistisk. 

Kritisk teori kan anses vara en förgrening av marxismen, då den är samhällsinriktad. Det 

förnuft som kritisk teori tar fram är, enligt Helenius (1990:133), ”i form av negationer, riktade 

på motsättningar, som uttrycker förtryck mot enskilda människor och kollektiv. Kritisk teori 

söker genom sin negation av det etablerade föra fram sitt `helt annorlunda´ alternativ”. Även 

här används dialektiken liknande marxismen, fast är starkare här. Kritisk teori baseras mycket 

på Marx yngre verk, det vill säga hans samhällsfilosofiska ungdomsskrifter.   

Historieforskning handlar inte bara om det förgångna med tanke på att historia är en 

vetenskap om människan, menar Helenius. Historia är en dialog mellan det förgångna och 

nuet. Med historieforskning försöker man tränga sig in i fenomen och händelser, i deras 

speciella väsen, ursprung och utveckling. Helenius har upptäckt åtta egenskaper som han 

anser kan utmärka historieforskningen.  

1. Benägenheten att behandla unika fenomen. 

2. Mänskligt orienterad. 

3. Mer totaliserande än i allmän samhällsvetenskap. 

4. Utövande av mycket skapande och uppsökande verksamhet redan på 

forskningsuppgiftens förempiriska stadium. 

5. Beroende av språket på annat sätt än en icke hermeneutisk samhällsforskare. 

6. Ligger närmare humaniora än kritiska rationalister och samhällsvetenskaparnas 

positivister. 

7. Historia är konst enligt vissa historieforskare. 

8. Studerande av moral och etik samt kritiserande av egna objekt. 

 

2.2 Hermeneutik 

Teorier är en helhetsbild av yrkesområde. Författare lägger tyngd på olika punkter och i 

relation till teori blir de delar och helhet. Detta kan även kallas den hermeneutiska cirkeln. Jag 

har valt hermeneutiken som metod för min studie. Detta för att jag anser att den passar bäst 

studien, då jag kommer tolka flera texter som är informationskällor för att komma fram till en 

slutsats och en djupare förståelse för vad rättvisande bild är.  
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Jag ser tolkningen som ett medel och förståelse som mål. Min ledstjärna i denna studie är 

samspelet mellan text och handling, dvs. att rättvisande bild tolkas utifrån hur studerade texter 

kan relateras till handling.  En idealtext som kommunicerar rättvisande bild borde också 

kunna kommunicera organisatoriska handlingar. Hermeneutik som metodologi kan 

kännetecknas på följande sätt med tolkning, förståelse, den hermeneutiska cirkeln, 

subjektivitet och objektivitet, konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion. 

 Tolkning 

 Tolkning är hermeneutikens huvudsyssla. Att tolkning och förståelse är inflätade i 

varandra är allmänt accepterat, anser Helenius (1990). Med intertextuell tolkning 

menas att man tolkar flera olika texter och jämför dem med varandra. För min studie 

har intertextuell tolkning stor betydelse. Olika meningar har inte samma innebörd. Om 

man ser på rättvisande bild ur ett marknadsperspektiv, så får begreppet en annan 

betydelse än om man ser på det från ett enhetsteoretisktperspektiv. Detta beror sig på 

meningsstrukturen och hur bakomliggande tankar i de olika texterna varieras. Text 

som är relaterad till sin kontext ger som sagt olika svar på vad rättvisande bild kan 

innebära. Om man exempelvis vill använda sig av en deskriptiv beskrivning av 

rättvisande bild, läser man först bakomliggande teorier för att sedan sätta dessa till sin 

kontext, uppfattning av verkligheten är kontext beroende. Då får man en rättvisande 

bild utifrån den typ av verklighet man valt att studera.  

 Förståelse 

I hermeneutisk tolkning är förståelsen både utgångspunkten och målet, enligt 

Helenius. Även för min del är förståelse utgångspunkt och mål för studien. Det som är 

viktigt för mig är att genom en större förståelse för hur man kan få fram rättvisande 

bild och vad det innebär kan begreppet klarna och bli mer användbart i redovisningen 

än vad det är i dagsläget. 

 

 Den hermeneutiska cirkeln 

 Den hermeneutiska cirkeln kan betraktas på flera sätt. Helenius (1990:74) nämner tre 

av dessa. Helhet–del–helhet. Fråga–svar–fråga. Förförståelse–tolkning–förståelse. För 
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min studie kommer det första och sistnämnda vara centrala. Det senare har jag redan 

gått in på ovan. Vad gäller helhet–del–helhet, har vi i vårt sinne en förförståelse och i 

den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen kan och bör den slås sönder. 

Detta för att nå en förståelse på högre plan, menar Helenius. Med detta kommer jag att 

bryta ner min förförståelse av rättvisande bild och de delar jag får genom min tolkning 

av olika texter kommer att ge mig den djupare förståelse och helhet som jag söker 

uppnå.  

 

 Subjektivitet och objektivitet 

 Subjektivitet är uttryck för osaklighet och partiskhet medan objektivitet betyder det 

motsatta, opartiskhet och saklighet. Positivismen är känd för sin objektivitet och 

intersubjektivitet. Hermeneutikens arbetsmetod är, enligt Helenius (1990:85), mer 

utvecklad och bland annat mer historiskt medveten än positivismens. En 

hermeneutiker bemödar sig ”att redovisa och vara kritisk till sina källor, att söka 

dechiffrera sin egen utgångspunkt, beakta tillgänglig och icke-tillgänglig information, 

att inte förtiga att kunskaper, ideologier och förhandsuppfattningar kan påverka 

undersökningsresultatet eller medföra en konflikt med uppdragsgivaren och ens egen 

förra jag, att kontrollera uppgifter och framför allt arbete systematiskt, utgående från 

en preciserad och självkritisk arbetsplan” (Helenius 1990:85) även om dess metod är 

mer subjektivt.  

 Min studie har både objektiva och subjektiva inslag. För att få större trovärdighet i min 

studie har jag strävat att vara så neutral som möjligt i min analys. Detta i och med 

användandet av flera olika informationskällor och teorier som används inom 

redovisningsområdet.  Det finns också en subjektivitet i arbetet med att teorier, lagar 

och rekommendationer är framställda av människor med olika avsikter. Detta ger olika 

perspektiv i hur man kan tolka rättvisande bild beroende på vad man utgår ifrån. 
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 Konstruktion och rekonstruktion 

 Det finns tre olika sociala konstruktioner av verkligheten. Konstruktion, 

rekonstruktion och dekonstruktion. Om vi anser att rättvisande bild är ett socialt 

begrepp (eftersom begreppet ändras i olika sociala sammanhang), kan vi dra slutsatsen 

att begreppet konstrueras, rekonstrueras och dekonstrueras ständigt. I denna studie är 

rekonstruktion och dekonstruktion av betydelse. Dekonstruktion går jag igenom 

nedan.  

 Med rekonstruktion försöker man återge ett händelseförlopp eller bygga upp något på 

nytt. I denna studie kommer jag att bygga upp begreppet rättvisande bild utifrån de 

teorier, rekommendationer, m.m. som ligger till grund för begreppet. Detta för att få en 

tydligare bild av hur man får fram rättvisande bild. 

 

 Dekonstruktion 

 Med dekonstruktion menas isärplockande mer än förstörande. Genom att dela upp och 

plocka isär de olika delarna i redovisningen och betrakta dem var för sig hoppas jag 

kunna få en större bild av de olika komponenter som slutligen ger en rättvisande bild 

ur mina valda utgångsteorier, enhetsteorin och ägandeteorin. Med dekonstruktion 

menar jag att rättvisande bild kan konstrueras av en grupp människor på ett sätt (t.ex. 

aktieägarna) och dekonstrueras av andra grupper (t.ex. genom conceptual framework 

presenterad av IAS).  

 

2.3 Datasamlingsmetod 

Denna studie är en dokumentstudie, där litteraturen kommer studeras utifrån begreppet 

rättvisande bild i samband med ekonomiska teorier, lag, standard och etik. Litteraturen 

kommer i huvudsak bestå av svenska och amerikanska författare, då jag vill se skillnaderna 

mellan begreppet rättvisande bild i USA jämfört Sverige. Utifrån den information som ges 

kommer jag dela begreppet rättvisande bild för att få en förklaring av begreppet från ägar- 

respektive enhetsteorin, eftersom dessa två teorier är mest kända i redovisningen. Teorierna är 

16 
 



mina referensramar för studien och i utveckling av en tabell över vad författarna säger 

angående begreppet rättvisande bild och vilken teori som de anser att begreppet hör till.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Jag presenterar två teorier, enhets- och ägarteorin (se kapitel 3). Därefter kommer jag 

presentera olika författares syn på begreppet rättvisande bild och analysera deras 

uppfattningar om detta begrepp i ljuset av dessa teorier, för att få en förståelse för vilken teori 

som begreppet har mest tyngd i (se kapitel 4 och 5).  

 

2.5 Validitet 

Validitet betyder att man mäter det man ska mäta och inget annat. Författarnas syn på 

begreppet rättvisande bild är valid när de använder sig av enhets- och ägarteorin vid 

beskrivningen av detta begrepp. Andra teorier är inte intressanta. 

 

2.6 Källkritik 

Jag har försökt i så stor utsträckning som möjligt valt att använda erkända författare genom att 

undersöka hur ofta deras verk använts som kurslitteratur eller källmaterial. Avvikande 

uppfattningar mellan författarna redovisas i texten. Jag har efter bästa möjliga mån använt 

mig av originalkällor. Har jag inte kunnat hitta författaren jag sökt, hänvisar jag till 

andrahandskällor med till dessa författare. Internetkällor har jag sökt ansvarig utgivare och 

källhänvisningar till text som jag använt mig utav, där i samtliga fall utgivaren eller källorna 

kunde anses väl bevandrade på ekonomi- och redovisningsområdet. 
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Kapitel 3 – Teori 

I detta avsnitt kommer studien gå igenom enhetsteori, ägarteori och pragmatism, som 

kommer utgöra grunden för vidare definition av rättvisande bild. Målet med presentationen 

av dessa teorier är att bevisa att rättvisande bild kan ha teoretiska kontexter. En introduktion 

till detta är att ägarteorin anser att värdering till marknadsvärde är rättvist, medan 

enhetsteorin anser att resultatet är rättvisande om man ser till hela företaget och dess 

fortlevnad. 

 

3.1 Enhetsteori 

Paton (1922) anses vara grundaren till enhetsteorin. Enligt enhetsteorin måste enheten 

redovisas utifrån de transaktioner och händelser som inträffades inom enheten. Värde skapas 

genom transaktion (kvitton, fakturor, m.m.) och tillgångar värderas för enheten (arbetarna, 

ledningen, avdelningarna, m.m.), som är distinkt från t.ex. ägarna. Fokus ligger på kontroll 

(kontroll på bolagets tillgångar för försäljning, vidareutveckling, m.m.) och den använda 

konsolideringsmetoden är förvärvningsmetoden. Finansiella rapporter från ett företag 

redovisas avskilt från dess ägare och teorin anses neutral på grund av detta. Redovisning 

baseras mer eller mindre på enhetsteorin eftersom dokumentation av ekonomiska händelser 

krävs. Enhetsteorin är ett synsätt där var och ett företag har specifikt ansvar vad gäller 

finansiella rapporter och bygger på nedanstående ekvation. Enligt Accounting Dictionary 

(Answers.com) anser enhetsteorin att skulder är som aktier med olika rättsliga ställningar och 

rättigheter inom branschen.  

Tillgångar = skulder + eget kapital 

Enligt Riahi- Belkaoui (2000) är tillgångarna rättigheter som tillfaller företaget. Skulder och 

eget kapital utgör grunden för tillgångarna. Både aktieägare och borgenärer innehar delar i 

detta, men de har olika rättigheter i förhållande till avveckling, inkomst och riskkontroll. 

Företagets inkomster är tillgångar tills utdelning till aktieägarna sker. Riahi- Belkaoui 

(2000:168) menar att enhetsteori skulle kunna sägas vara en ”inkomstcentrerad” teori och då 

även resultatorienterad med tanke på detta.  
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Enligt Pashang (s.15) nämner Paton elva förutsättningar eller principer som ska fungera som 

ramverk för enhetsteorin. 

1. Företagsenheten – enheten måste separeras från ägarna 

- Företaget är fokus för redovisning 

- Företaget är specifikt 

- Redovisning är ett register över företaget 

- Tillgångar är "egendom" för företaget, skulder är skyldigheter för 

företaget 

2. Fortlevnad – Tillgångarna ska användas inom företaget, inte säljas vidare. Use value 

 är viktigt. 

3. Balansräkningsekvation 

4. Mätning av pengar 

5. Måttenheten bör inte ändras 

6. Kostnad och bokfört värde 

7. Värde – Kostnadsrevisorer (cash accountants) ger information som ”läggs till 

resultatet, vilket ger den dess värde”. 

8. Periodiserade kostnader och intäkter 

9. Förändringar i värdet på tillgångar bör belastat resultatet 

10. Utdelning till aktieägare - investeringar och utdelningar är nära besläktade 

förutsättningar 

11. Lager – FIFO principen bör följas 

Enligt Riahi- Belkaoui (2000) finns det även andra principer som kan nyttjas inom 

enhetsteorin. Dessa är kostnadsprincipen, inkomstprincipen, matchningsprincipen, 

objektivitetsprincipen, konsekvensprincipen, full disclosure- principen, väsentlighetsprincipen 

och enhetlighets- och jämförbarhetsprinciperna.  

 

 Kostnadsprincipen 

Enligt kostnadsprincipen (Riahi- Belkaoui 2000) ska anskaffade varor och material 

värderas ut efter deras anskaffningsvärde eller historiska värde. En post värderas till 

anskaffningsvärde vid förvärvstidpunkten och redovisas i bokslutet till detta värde 

eller till ett avskrivet värde. Kostnadsprincipen motiveras av dess objektivitet och 
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fortlevnadsförutsättningen. Objektivitet genom att förvärvet dokumenteras genom ett 

kvitto eller skrivet dokument och fortlevnadsförutsättningen att företaget ska leva i all 

evighet.  

 

 Inkomstprincipen 

Inkomstprincipen preciserar vilka olika inkomstkomponenter som finns, hur man 

mäter inkomster och när inkomster ska redovisas. Det finns tre olika typer av 

inkomster, enligt Riahi- Belkaoui (2000:170f). 

1. Ett inflöde av nettotillgångar till följd av försäljning av varor eller tjänster, 

2. Ett utflöde av varor eller tjänster från företaget till sina kunder, och 

3. En produkt av företaget till följd av att enbart skapandet av varor eller tjänster av 

ett företag under en viss tid. 

Enligt Pashang förutsätter enhetsteorin att yrkeskunskaper, bedömning och 

försiktighet tillsammans med principer och standarder för att identifiera enhetens 

inkomster vad gäller immateriella tillgångar. Beroende på vad man anser vara en 

inkomst så får denna olika betydelse för redovisningen och även rättvisande bild.  

Inkomster mäts i värdet av de produkter eller tjänster som utbyts inom en "armlängds 

avstånd" transaktion. Detta värde är antingen det diskonterade värdet av de pengar 

som mottagits eller skall tas emot eller netto likvida medel i utbyte för produkter eller 

tjänster. Utifrån detta uppstår två huvudsakliga tolkningar, säger Riahi- Belkaoui 

(2000:171).  

1. Rabatter och eventuella minskningar i fasta priser, t.ex. kundförluster, är 

tekniska anpassningar som krävs för att identifiera verkligt netto likvida medel 

eller diskonterade värdet av kundfordringar och följaktligen borde dras av vid 

hantering av inkomster. (Denna tolkning strider mot uppfattningen att rabatter 

och kundförluster bör betraktas som kostnader. Dock ej mot IAS och 

enhetsteorin.) 

2. För bytestransaktioner, bytesvärdet är lika med det verkliga marknadsvärdet för 

den kompensation som ges eller tas emot, om detta enkelt och tydligt kan 

beräknas. 
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Det är generellt accepterat att ett företag får inkomster genom hela verksamhetscykeln 

(genom exempelvis ta emot order, produktion, försäljning och betalning). Pashang 

(s.25) menar att det finns åtta identifierbara fortskridande aktiviteter inom 

tillverkningsföretag vad gäller ekonomiska kriterier för identifiering av inkomster, och 

att FASB (Financial Accounting Standard Board) har adopterat dessa från 

enhetsteorin. Beroende på vad som kännetecknar produktionen, väljer revisorn en 

viktig aktivitet utav dessa åtta som identifieringsbas för inkomster.  

1. Beställning av råmaterial till produktion 

2. Ta emot råmaterial 

3. Producering av produkt 

4. Marknadsföring av produkt 

5. Ta emot kundbeställningar 

6. Leverera produkten 

7. Ta emot betalning från kund 

8. Betala borgenärer 

 

Vanligtvis identifierar företag inkomsterna när de säljer sin produkt, men inkomster 

kan även fås fram tidigare och senare eftersom aktiviteterna är pågående processer.  

 

 Matchningsprincipen  

Med matchningsprincipen menas att kostnaderna ska identifieras samma period som 

de förknippade intäkterna. När väl inkomsterna identifierats utifrån inkomstprincipen, 

så ska även kostnader till dessa kunna härföras. De har en orsak-och-verkan relation 

mellan sig. Enligt Riahi- Belkaoui (2000:174) finns beror sambandet mellan intäkter 

och kostnader på en utav fyra kriterier: 

1. Direkt matchning av passerade kostnader med intäkter (exempelvis: kostnader för 

sålda varor matchas med tillhörande försäljning). 

2. Direkt matchning av den passerade kostnaden med tiden (som VD: s lön för 

perioden). 

3. Fördelning av kostnader över perioder (såsom avskrivningar). 
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4. Kostnadsföring av alla andra kostnader som uppkommit under perioden, om det 

kan visas att de har framtida nytta (till exempel: kostnad för reklam). 

 

 Objektivitetsprincipen 

 Det är mycket viktigt att de finansiella rapporter som ges ut har hög tillförlitlighet. 

Objektivitetsprincipen är till för att se till att företagets finansiella rapporter går att lita 

på. Dock har det diskuterats mycket om hur denna princip ska tolkas, då begreppet 

objektivt ibland är svårdefinierat (Riahi- Belkaoui 2000). En objektiv mätning ska 

kunna leverera samma svar oberoende av vem som mäter. Kvitton och fakturor ger 

bevis för en viss siffra i balans- eller resultaträkningen och därav tillförlitlighet till 

resultatet. Detta är inga större problem för enhetsteorin, där alla transaktioner och 

händelser inom företaget ska dokumenteras. Dock kan problem komma upp vid 

värdering av tillgångar som inte finns direkt på marknaden, exempelvis ett 

halvfabrikat. Detta gäller både enhets- och ägarteorin.  

 

 Konsekvensprincipen 

Med konsekvensprincipen menas att ekonomiska händelser som liknar varandra, ska 

rapporteras konsekvent över tiden. Detta gör att finansiella rapporter blir mer 

jämförbara med varandra inom ett företag. En annan fördel med konsekvensprincipen 

är att om skillnader uppstått även om samma redovisningsprincip och teori använts, så 

kan man se om manipulation skett av rapporten eller om en ny riktning inom företaget 

varit mer eller mindre lovande. Detta skulle betyda att rättvisande bild har en och 

samma betydelse igenom företagets finansiella rapporter om ingen ändring sker. 

 

 Full disclosure- principen 

Denna princip ställer kravet att de finansiella rapporter som läggs fram ska innehålla 

fullständig, rättvis och skälig information om företaget. Det kan dock diskuteras vad 

som faktiskt är fullständig, rättvis och skälig information. Fullständig refererar till 

omfattande och komplett presentation av information. Riahi- Belkaoui (2000:178) 
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säger att rättvis hänvisar till att alla användare ska få lika information. Med skälig 

information anses att ett minimum av information ska offentliggöras. Generellt sätt så 

ska inte informationen vara vilseledande, utan användbar och tydligt kunna lägga fram 

de ekonomiska händelserna inom företaget under en specifik period så att den 

allmänne investeraren kan ta del av informationen som ges och förstå den, menar 

Riahi- Belkaoui (2000).  

 

 Väsentlighetsprincipen 

Denna princip är en undantags- eller ändringsprincip, enligt Riahi- Belkaoui (2000). 

Om en transaktion eller händelse har liten ekonomisk betydelse kan dessa undantas 

från rapporteringen, dvs. utlämnas helt. Exempelvis om ett företag köper in pennor till 

sina tjugo anställda så är denna kostnad troligtvis så liten i jämförelse med andra 

kostnader, att den inte behövs tas med i redovisningen. Vad som kan vara väsentligt 

och inte ligger i vad det kostar att bokföra händelsen, riktigheten i rapporten samt 

relevansen för läsaren. Beroende på vad och hur mycket som anses vara irrelevant för 

bokföring, så kan det ge ett mer eller mindre korrekt resultat i slutändan och en mer 

subjektiv rättvisande bild från redovisarens sida.  

 

 Enhetlighets- och jämförbarhetsprinciperna 

Medan konsekvensprincipen refererar till att liknande ekonomiska händelser ska 

rapporteras på samma sätt över tiden, säger enhetlighetsprincipen att samma procedur 

ska användas i olika företag. Man vill uppnå jämförbarhet mellan finansiella rapporter 

genom att minska den mångfald som skapas genom användning av olika 

redovisningssätt bland olika företag. Riahi- Belkaoui (2000) skriver att enhetlighet 

ibland inte är det bästa vad gäller de finansiella rapporterna. Flexibilitet kan vara att 

föredra i vissa fall. Det positiva med enhetlighet i rapporterna är att de blir lättare att 

jämföra mellan de olika företagen och att läsarna får mer förtroendet för dessa. Det 

negativa är att alla företag är olika och om alla ska använda sig av en princip så kan de 

finansiella rapporterna ge en missvisande bild av företaget. Olika situationer kräver 

olika handlingar. Varken enhetlighet eller flexibilitet leder till jämförbarhet, menar 

Riahi- Belkaoui, beroende på sina extrema synsätt. En kombination av dem båda 
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skulle ge bättre jämförbarhet mellan företag. Detta visar även att beroende på vilken 

typ av industri man studerar, så kommer även rättvisande bild ha olika betydelser. 

Om vi använder enhetsteorin som kontext för att definiera rättvisande bild, kan vi 

konstatera att rättvisande bild är ett procedurellt begrepp. Detta innebär att 

redovisningen är rättvis om vi respekterar alla procedurer som enhetsteorin 

framställer. 

 

3.1.1    Enhetsteori och institutionell syn 

Denna teori är en utvecklad del av enhetsteorin. Här anses företaget, i allmänhet de 

som är listade på aktiemarknaden, vara en social institution där olika beslut påverkar 

olika intressenter, bland annat aktieägare, anställda, borgenärer, kunder, olika 

kommunala och statliga verksamheter samt allmänheten. Företaget har då ett socialt 

ansvar gentemot dessa. Jämfört med enhetsteorin, som ser företaget vara en isolerad 

enhet, så ser företaget sig som en aktör i samhället där ledningen inte bara ser sig som 

representanter för aktieägarna utan som ansvariga för företaget och dess överlevnad 

och tillväxt. Enligt Schroeder et al. (2005:475) har ledningen en marknadsmässig 

relation med ägarna och två primära ansvarsområden. 

1. Fördelning av adekvat utdelning och 

2. Att upprätta vänskapliga villkor med anställda, konsumenter och offentliga 

enheter. 

 

3.2 Ägarteori 

Denna teori lades fram av F.W. Cronhelm (Pashang). Ägarteorin baserar sig på ägarna i ett 

företag. Enligt VentureLines redovisningsordbok (Accounting Terms – P) så finns det ingen 

huvudsaklig skillnad mellan företaget och dess ägare. Fokusen ligger på att ge information till 

ägarna och att rapporterna upprättas ur ägarnas perspektiv. Värde skapas genom 

aktiemarknaden och tillgångar värderas för ägarna. Med detta menas att värdet på aktierna ger 

ägarna en syn på vad företaget är värt på marknaden och tillgångarna i företaget värderas till 

marknadsvärde, exempelvis vad en maskin som använts i två år är värd på marknaden idag. 

Något problematiskt då marknadsvärdet ständigt förändras. Fokus ligger på ägande och 
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konsolideringsmetoden är poolingsmetoden. Det finns många olika varianter på ägande, 

ensamägare, delägare eller flera ägare tillsammans, vilket försvårar betydelsen av begreppet. 

Inom ägarteorin anses tillgångarna och skulderna ägas av ägarna/aktieinnehavarna. 

Redovisningsekvationen är som följer: 

Tillgångar – Skulder = Eget kapital 

Enligt Answers.com kan denna ekvation förklaras på följande sätt. Kapitalet är nettovärdet av 

verksamheten till ägaren. Enligt ägarteorin, intäkter ökar kapitalet medans kostnader minskar 

det. Nettoresultat tillhör ägaren, vilket motsvarar en ökning av innehavda kapitalet. 

Ägarteorin tillämpas bäst på enstaka ägarenheter, eftersom det finns en personlig relation 

mellan ledningen av företaget och ägaren. Detta gäller oftast mindre företag med en eller få 

ägare, då ledningen och företagets ägare är de samma.  

Riahi- Belkaoui(2000) har ytterligare en tanke angående ekvationen ovan. Enligt honom äger 

innehavarna/ägarna tillgångar och skulder. Om skulder anses vara negativa tillgångar, kan 

ägarteori sägas vara en tillgångs- ”centrerad” och därför balansräkningsorienterad. 

Tillgångarna värderas och balansräkningarna är beredd att mäta förändringar i ägandeintresse 

eller förmögenhet. Intäkter och kostnader betraktas som ökningar eller minskningar i 

ägarandelar, som inte kommer från investeringar eller större uttag av ägarna. Således är 

nettoresultat på lån och företagens inkomstskatt kostnader och utdelningar är uttag av kapital. 

Ägarteorin kan anta minst två olika former beroende på hur man skiljer mellan olika typer av 

ägare, säger Riahi- Belkaoui (tolkar Husband, 1954 och Lorig, 1964). Exempelvis kan ägare 

av A- och B-aktier delas upp i olika grupper och deras aktieandelar redovisas separat. Den 

andra formen är att båda grupperna läggs ihop och då koncentreras uppmärksamheten på 

ägarnas del i balansräkningen och det belopp som senare krediteras i resultaträkningen för 

aktieägarnas räkning.   

Enligt Cronhelm (Pashang) finns det tre enheter i redovisningen inom ett ägarperspektiv. 

Kapitalet, positiv egendom och negativ egendom. Äganderätten påverkas av alla transaktioner 

som influerar tillgångar eller skulder. Ägarteorin använder sig gärna av cash accounting 

(kostnadsredovisning), som är en redovisningsmetod där kostnader redovisas då de faktiskt 

betalas och intäkter under den period de har mottagits. Denna metod är motsats till 

periodiserad redovisning, där intäkter och kostnader redovisas när de uppstår (Investopedia 

ULC).   
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3.2.1   Investerarteorin 

Investerarteorin (fund theory) är en utvecklad variant av ägarteorin, där de som 

tillhandahåller kapitalet ligger i fokus. Dessa är aktieägare och borgenärer och deras 

intresse ska tillgodoses vad gäller utformningen på redovisningsfunktioner och 

finansiella rapporter. Här kommer ekvationen för denna teori: 

Tillgångar = Speciella aktier + restaktier 

Speciella aktier är preferensaktier och skulder, vilket i vissa företag motsvarar 

stamaktier. Enligt investerarteorin är framtida kassainbetalningar från investerarna 

beroende av tre saker: 

1. Företagets monetära kapacitet att utbetala kontanter, 

2. Den juridiska prioriteten av investerarnas anspråk, samt 

3. Ledningens vilja att betala investerare. 

De finansiella rapporterna är viktiga för investerarna vad gäller att få en aning om hur 

mycket avkastning företaget kan tänka sig ge tillbaka på det investerade kapitalet. 

Investerarteorin tar hänsyn till externa användares behov, då speciellt aktieägarnas, 

medan ägarteorin inkluderar aktieägarna tillsammans med ägarna som har mer 

inflytande över verksamheten, vilket inte alltid stämmer. Aktieägarna anses som 

investerare med liten makt att påverka händelser i företaget och måste kunna lita på de 

finansiella rapporterna. Företagets kassaflöde betraktas som extra viktigt vad gäller 

investerarnas behov av information.  

 

3.3 Pragmatism 

Pragmatism är en amerikansk filosofi och sanningsteori som uppstod under slutet av 1800-

talet. Grundaren till denna filosofi är Charles Sanders Peirce. Denna filosofi moderniserades 

senare av William James. Andra kända pragmatiker är pedagogen John Dewey, filosofen och 

socialpsykologen George Herbert Mead och sociologen C. Wright Mills (Wikipedia, sv.).  

Enligt pragmatismen bekräftas en idé, metod, hypotes eller teori genom dess användbarhet, 

funktion, tillämpbarhet och konkreta konsekvenser. Vad som anses vara sant och inte kan 
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delas upp på två sätt i pragmatismen (Wikipedia, sv.). En idé anses vara sann om den är 

användbar för livet eller verksamheten. Det andra sättet att se en idé som sann är om den gör 

möjligt att vissa eftertraktande förutsägelser uppfylls. Att trosuppfattningar måste motsvara 

verkligheten för att vara sann är mycket omdiskuterat inom pragmatismen (Wikipedia, eng.). 

Till exempel, att tro att de okomplicerade finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av 

företaget kan få revisorn att känna sig tillfreds med sitt arbete, men kommer inte att fungera ur 

ett längre perspektiv, eftersom de troligtvis inte stämmer överens med företagets verkliga 

ställning, då viktiga punkter glömts eller formulerats på svårbegripligt sätt och därför inte är 

rättvisande.  

Pragmatismen kan sägas vara en utvecklad del av ägarteorin. Enligt det pragmatiska synsättet 

inom redovisning bör redovisningstekniker och principer väljas utifrån deras nytta vad gäller 

information till läsarna och betydelsen som principerna har för beslutsfattande. Riahi- 

Belkaoui (2000:68) menar att användbarhet eller nytta betyder att en teori eller princip ska 

existera för att hjälpa till eller underlätta dess avsedda ändamål. Redovisningen kan benämnas 

som en service till företagen. Det är en tjänst man gör och måste göra enligt lag för att få 

tillgång till kvartalsmässig eller årlig finansiell rapportering. Eftersom denna service beställs 

av någon inom företaget, exempelvis ägaren, och att revisorn vill få en nöjd kund så kan 

revisorn se till att lägga fram en rapport som beställaren kommer att gilla och är användbara 

till att ge bland annat en högre provision. Inom laggränsen självklart. Detta gör att 

kundintresse ligger i grunden i de finansiella rapporterna i pragmatismen.  
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Kapitel 4 – Rättvisande bild och fair values 

I förra kapitlet presenterades de teorier som skapar kontext för rättvisande bild. I detta 

avsnitt kommer begreppet rättvisande bild, fair values och god redovisningssed, utifrån de 

individer som reflekterat på redovisning och försökte förklara begreppet. Med andra ord, hur 

litteraturen tillämpar ägar- respektive enhetsteori för att beskriva rättvisande bild. Begreppen 

fair values, fair presentation, present fairly och fairness är från USA och de begrepp som ska 

jämföras med Sveriges rättvisande bild. 

 

4.1 Rättvisande bild 

Vi kan tillämpa tre olika perspektiv för att framställa begreppet rättvisande bild. Etiskt, legalt 

och enligt marknadsperspektiv. Var och en av dessa behöver tas upp för att få en klarare bild 

över varför det är svårt att förstå begreppet rättvisande bild.  

4.1.1  Etiskt perspektiv 

Det etiska perspektivet av rättvisande bild betonar två etiska begrepp, sann och fair. 

Artsberg (2005) anser att det är viktigt att båda begreppen sann och fair betonas. 

Information som ges kan vara sann men inte nödvändigtvis fair. Det är självklart att den 

information som ges ut ska vara sann, det vill säga bygga på fakta genom kostnads-, 

fortlevnads- och objektivitetsprincipen som är viktigt för begreppet rättvisande bild. 

Man ska kunna finna verifierbar data, objektivitet i rapportering och informationskvoten 

ska vara uppfylld. Men det går att ”luras utan att ljuga” säger Artsberg (2005:156). 

Detta genom att välja de fakta som man rapporterar och att inte lägga fram det man inte 

vill presentera. Artsberg (2005:156) belyser med ett exempel från tidskriften The 

Accounting Review (oktober 1965:792).  

”The mate of a tramp steamer was addicted to the bottle. This preyed on the 

captain’s mind until one day he wrote in the ship’s log, ‘the mate was drunk today’. 

When the mate saw the entry, he was horrified. The next day, it was his turn to write 

up the log. Imagine the captain’s thoughts when he read the entry the following 

morning, ‘the captain was sober today!’ This was true, but scarcely fair.” 
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Det ligger sanning i att kaptenen var nykter, men det var han troligtvis annars också. 

Denna text skulle kunna få en utomstående läsare att tro att kaptenen lyckats vara nykter 

för en gångs skull, vilket gör att informationen inte blir fair. Ett företags finansiella 

rapporter ska då med rättvisande bild ge en faktabaserad rapport som ger en fair bild av 

bolaget till användarna/läsarna. Två danska författare, Christiansen och Elling (1994, 

återgivet av Artsberg 2005), sammanfattade vad de ansåg rättvisande bild var. 

Användar-, helhets- och produktorienterad, vilket stämmer in gentemot vad som sagts 

tidigare.  

I Sverige stannar rättvisande bild vid utformandet av de finansiella rapporterna, men i 

USA utvecklas begreppet fair ytterligare, vilket tas upp längre fram i studien. Det etiska 

perspektivet av rättvisande bild är stort. Det finns flera olika intressegrupper som vill ha 

information från företaget. Ägare, leverantörer, kunder, staten och finansiärer. Alla 

dessa vill ha relevant information. Ägare vill veta om de kan få utdelning och hur 

mycket. Leverantörer vill veta att företaget har bra betalningsförmåga. Kunderna vill 

veta att företaget är starkt och kommer fortsätta leva. Staten vill veta att arbetstillfällen 

finns kvar och kanske ökar och finansiärer (exempelvis bank) vill veta att företaget kan 

betala sina lån och hur väl de investerade pengarna använts. Att inte ge ut tillräcklig 

information till någon av dessa kan anses som orättvist. Man vill med andra ord att 

distributionen av företagsinformation ska vara fair. Man kan sammanfattningsvis säga 

att inom etiskt perspektiv finns det två olika sätt som man önskar ska uppfyllas vad 

gäller rättvisande bild. Fair i konstruktion av information och fair i distribution av 

informationen. Teoretiskt kan det etiska perspektivet likställas med enhetsteorin. Både 

deskriptiv och preskriptiv är etiska begrepp som tillämpas inom enhetsteorin, då dessa 

ska vara opartiska observationer av verkligheten samt att verkligheten utformas inom 

teorin. 

 

4.1.2   Legalt perspektiv 

Begreppet rättvisande bild kom till Sverige via EU:s fjärde direktiv i och med EU- 

inträdet år 1995. Innan lagen skrevs användes den redan i praktiken i viss mån för att 

senare lagfästas. Det legala perspektivet på rättvisande bild syns i 

årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1 554). I 2:a kap. 3§ står följande:  
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Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och 

ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs 

från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande 

organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 

Normgivande organ är exempelvis BFN, Finansinspektionen, IASB och EG- 

domstolen. Ekonomistyrningsverket (ESV Cirkulär 1999:3 7§ 1:a stycket) ger en 

liknande sammanfattning av samma begrepp. 

I normalfallet förutsätts att information som lämnas med tillämpning av god 

redovisningssed också ger en rättvisande bild. I speciella fall kan det behövas 

tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande bild. Undantagsvis kan kravet på 

rättvisande bild innebära att myndigheten måste göra avsteg från allmänna råd och 

rekommendationer som lämnats av ESV eller av andra normgivande organ. I 

sådana fall måste myndigheten lämna upplysning om avvikelsen och skälen till 

denna. 

I varken årsredovisningslagen eller ekonomistyrkningsverket beskrivs rättvisande bild 

ingående, bara att det är viktigt att rättvisande bild ges. För mer utförlig förklaring är 

man hänvisad till förarbeten och de normgivande organen inom redovisningen, som 

även de har problem med att förklara begreppet mer detaljerat. Intressant är att man, 

för att uppnå rättvisande bild, får bryta mot lag.  

Avvikelse får även göras från ÅRL:s regler om grundläggande 

redovisningsprinciper, om det krävs för att ge en rättvisande bild. 

Tilläggsupplysning ska då lämnas med skälen för avvikelsen och uppgifter om 

effekt på ställning och resultat. (SRF-boken 2008:1 173) 

De revisorer, redovisningschefer och redovisningsexperter som Johanson och Thorén 

(2003) intervjuade ansåg att om man följer lagstiftning, normer och god 

redovisningssed så får man en rättvisande bild till nästan 100 % och många av dessa 

ansåg att rättvisande bild var mer eller mindre samma som god redovisningssed. 

Begreppet ansågs även vara en general klausul och något som de finansiella 

rapporterna i sin helhet ska visa. 
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Brejke et al. (2002) intervjuade nyckelpersoner från sex olika företag, noterade på 

Stockholmsbörsens A-lista. Majoriteten ansåg att god redovisningssed var överordnat 

rättvisande bild förutom i enskilda fall som inte specificerades. En intervjuperson 

ansåg att det inte fanns något begrepp rättvisande bild eftersom den alltid blir en 

subjektiv bild och detta skulle göra finansiella rapporter mer svårtolkade. Lagar och 

rekommendationer ansågs ofta gå före rättvisande bild och ibland även god 

redovisningssed. Rättvisande bild stred i vissa lägen mot försiktighetsprincipen, enligt 

en respondent, vad gällde värdering av tillgångar eftersom denne ansåg att 

relevansprincipen används i begreppet. Detta gjorde att denne hellre föredrog 

försiktighetsprincipen framför rättvisande bild. 

Enligt Karlsson & Olssons (2006) intervju med bland annat Skatteverket, så framgick 

det att Skatteverket inte fäste någon större vikt vid rättvisande bild utan mer på 

försiktighetsprincipen. Om något företag skulle använda sig av rättvisande bild i 

avseende skatt, tittar Skatteverket extra noggrant på detta så att inget brott begåtts. 

Alla respondenter ansåg att begreppet hade liten eller ingen betydelse i den svenska 

redovisningen och att rättvisande bild även här var att sammanställa med god 

redovisningssed. Så länge som lagar och rekommendationer följs har man rättvisande 

bild. Mycket av det som ses i lag och standard har tagits från enhetsteorin och dess 

principer. 

Lagstiftningen täcker inte alla olika redovisningsområden. Miljöredovisningen 

exempelvis, som är rätt så ny inom redovisningen har ingen specifik lag för hur 

uppställningen ska se ut. Det skiljer sig även åt från företag till företag vad man 

inriktat sig på vad gäller miljön. Utsläpp, förbättring av arbetsförhållanden, m.m. inom 

företaget eller även ta med underleverantörer i redovisningen och se till att även dessa 

arbetar på ett ansvarsfullt sätt med miljöfrågor.  

 

4.1.3   Marknadsperspektiv 

Marknadsvärdering som perspektiv innebär att företaget och dess tillgångar värderas 

till marknadsvärde. Rättvisande bild av företaget blir då när de finansiella rapporterna 

visar nu- eller marknadsvärde på utgiven data. Det som kan bli problematiskt är att 

marknadsvärdet ständigt förändras beroende på konjunktur, efterfrågan, m.m. 
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Marknadsvärdering av ett företags tillgångar ger dock en bild av vad tillgångarna är 

värda på marknaden vid redovisningstillfället och är på så sätt mer rättvisande än 

exempelvis anskaffningsvärde minus avskrivningar.  

Många tillgångar, både materiella och immateriella, saknar marknadsvärde. Detta gör 

det svårt att hitta ett värde som kan accepteras. I positiv redovisningsteori, där man 

försöker förklara och förutse vissa fenomen, anses alla chefer ha ett egenintresse i 

vilket värde som ska användas (Deegan & Unerman 2006:206). Marknadsvärdet är 

ofta eftertraktat, då den ger en bra bild vad värdet på tillgångar är på marknaden om de 

skulle säljas/köpas inom den närmaste framtiden mellan två kunniga parter. Detta ger 

möjligheter för cheferna att visa på ett resultat som är till fördel för sig själva, men 

eventuellt inte för företaget, om ett bonussystem finns som ger incitament för sådan 

handling.  

 

4.2 Fair value 

Enligt IFRS 3 definieras fair value som: 

”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan 

kunniga parter i en fristående transaktion” (Elliott & Elliott 2007:529).  

Enligt Elliott & Elliott (2007:328) är standard för fair value (verkligt värde) som följer:  

För varje klass av finansiella tillgångar och skulder, skall företaget lämna upplysningar 

om verkligt värde för den klassen av tillgångar och skulder på ett sätt som möjliggör att 

det är jämförbart med det motsvarande redovisade värdet i balansräkningen. 

Fair value- information är värdefullt på flera sätt. Två av dessa är att det verkliga värdet kan 

representera det diskonterade värdet hos företaget samt att administrativa beslut byggs på 

verkligt värde för finansiella instrument, menar Elliott & Elliott (2007). Det verkliga värdet 

återfinns oftast på en aktiv marknads för finansiella instrument där bjudningspriset är den 

bästa uppskattningen av det verkliga värdet. Om en sådan marknad inte skulle existera kan 

företaget finna det nödvändigt att använda sig av en rimlig uppskattning av värdet. Detta 

genom bland annat optionsvärderingsmodeller, diskonterade kassaflöden eller en jämförelse 

med liknande handelsinstrument. Man antar, vid beräknandet av en tillgångs/skulds verkliga 
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värde, att företaget kommer leva vidare och man lägger vikt vid företagets avsikter för 

tillgången/skulden. Enligt Elliott & Elliott (2007) dras transaktionskostnaderna av från 

tillgångens/skuldens värde för att ge det verkliga värdet. 

FASB: s (Financial Accounting Standard Board) främsta drivkraft vad gäller att kräva 

redovisning till verkligt värde för investeringar i värdepapper är relevans, menar Schroeder et 

al. (2005). Förespråkarna för redovisning till verkligt värde för investeringar i värdepapper 

anser att verkligt värde är användbart för att hjälpa investerare, kreditgivare och andra 

användare att utvärdera resultatet av den redovisande enhetens investeringsstrategier. 

 

4.3 Present fairly/ fair presentation/ fairness 

 Present fairly verkar lika svårbestämt som rättvisande bild. Flera olika uttalanden finns, 

men inget riktigt säkert. Present fairly och de andra begreppen används generellt som 

synonymer till varandra, som kan ses nedan. Dessa har en annorlunda betydelse jämfört 

rättvisande bild, då dessa handlar mer om själva presentationen, utlämnandet av de 

finansiella rapporterna.  Enligt Elliott & Elliott (2007) är det viktigt i 

kassaflödesrapportering att uppgifterna är relevanta, t.ex. att de har bekräftande och 

förutsägande roller. Det finns också fem olika egenskaper inom kassaflödesanalyser som 

ger uppgifterna mer tillförlitlighet. Dessa är försiktighet, neutralitet, fullständighet, fair 

presentation och innehåll framför form. Elliott & Elliott (2007:16) beskriver fair 

presentation som att den som presenterar kassaflödesrapporten framhäver att man inte 

förvanskar den information man som ska presenteras under den förutsättningen att 

rapporten är fullständig. 

IAS 1.13 säger detta om fair presentation: 

“The financial statements must ‘present fairly’ the financial position, financial 

performance and cash flows of an entity. Fair presentation requires the faithful 

representation of the effects of transactions, other events, and conditions in 

accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, 

income and expenses set out in the Framework. The application of IFRSs, with 

additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial 
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statements that achieve a fair presentation.”  

Enligt Business Dictionary så används termen present fairly i revisorernas rapporter, där 

det finns avsaknad av partiskhet, skäligt utlämnande av information och rimliga detaljer. 

Avsaknad av partiskhet medför att revisorn inte gynnar en part framför en annan, 

exempelvis ägare före investerare, och är oberoende. Skäligt utlämnande av information 

kräver alla de administrativa uppgifter som kan behövas för att tyda årsredovisningen. 

Rimliga detaljer fordrar att vissa uppgifter utvecklas och klassificeras vidare, så som 

immateriella tillgångar som delas upp i olika typer. 

   Schroeder et. al (2005) hänvisar till DR Scotts (1941) fairness och sanningsprinciper, 

där sanning ansågs vara en korrekt bild av det presenterade materialet och fairness anses 

innehålla attributen för objektivitet, opartiskhet och frihet från förutfattade meningar.  

FASB har haft meningsskiljaktigheter vad gäller innebörden av present fairly fram till 

maj 2008. I GAAPs (Generally Accepted Accounting Principles) revisionsstandars nr. 

69, betydelsen av present fairly i samband med GAAP, har det kritiserats att den är för 

komplicerad, är riktad till revisorer i stället för företag och att FASBs uttalanden av 

finansiella redovisningskoncept är lika lagkraftiga som FASBs uttalande om finansiella 

redovisningsstandarder, vilket kan ge upphov till lagkrockar. I maj 2008 kom FASB 

fram med en modifikation av GAAPs revisionsstandard nr. 69, där innebörden för 

begreppet förenklades och gjordes så att den var riktad till företaget i stället för revisorn. 

Detta eftersom revisorn inte ska bestämma vad för redovisningsprinciper företaget ska 

används, utan företaget självt.    

Clarence Sampson, Chief Accountant vid Securities and Exchange Commission hos 

American Accounting Association, gjorde ett uttalande den 19 April, 1985 angående fair 

presentation. Sampson säger att man känner igen fair presentation när man ser det även 

om man inte vet vad begreppet innebär. Vidare sägs att avgörandet om informationen är 

presented fairly ligger hos användaren av informationen, vilket kan vara 

aktieinnehavare, leverantör eller analytiker. Sampson säger också vad han anser inte är 

fair presentation. Det är inte heller fair att presentera en transaktion på ett sätt som 

återger de ljusa sidorna av företaget, oavsett de verkliga omständigheterna. Det är även 

inte fair av ett företag att utforma sina transaktioner så att detta rapporterar önskvärt 
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resultat och därigenom dölja det verkliga ekonomiska resultatet. Sampson fortsätter med 

att lägg fram fair presentation som ett grundläggande begrepp inom finansiell 

rapportering, som baseras på fyra olika grundläggande koncept.  

1. Innehåll framför form – De finansiella rapporterna ska ge en trovärdig bild av de 

ekonomiska aspekterna av de transaktioner som framställs i dem, 

2. Användbarhet av beslut – Att informationen är relevant och tillförlitlig, 

3. Revisorerna anser oftast att fair presentation hör till de finansiella rapporterna i 

sin helhet, inklusive fotnoter. 

4. Företagen är mer insatta i rapporterna och därför anser att fair presentation hör 

till fotnoter och kommentarer till varför man gjort på ett visst sätt eller varför 

man valt en viss siffra. 

   Kirk (2001) menar, med stöd från Chastney (1975) och Monti- Belkaoui & Riahi- 

Belkaoui (1996), att fair och fairness är öppet för olika grad av tillämpningar och 

tolkningar. Beroende på tid, plats och i förhållande till de olika ramverk som de placeras 

förändras betydelsen för begreppen sanning och fairness. Detta är inte så konstigt menar 

Kirk, då redovisning är en social och konstruerande princip. Chastney (1975, tolkad av 

Kirk 2001) antyder att fairness innebär, för att uppnå true and fair view, att finansiella 

rapporter ska presentera information på ett opartiskt och tydligt sätt så läsaren lätt kan 

förstå. Monti- Belkaoui & Riahi- Belkaoui (1996, tolkad av Kirk 2001) säger dock att i 

AICPAs (American Institute of Certified Public Accountants) 1986 års definition av 

fairness i redovisningen i stället gäller bedömningsanvändandet av existerande regler 

och handlar om fairness i presentation snarare än fairness som neutralitet mellan olika 

intressen. 

Riahi- Belkaoui (2000) delar upp fairness i tre delar. Fairness i redovisning, fairness i 

distribution och fairness i utlämnande av information. Enligt Riahi- Belkaoui kan 

fairness förstås som ett uttryck av neutralitet hos redovisaren vid förberedning av 

finansiella rapporter. Fairness är i allmänhet att på ett objektivt och neutralt sätt mäta 

och rapportera information. Så länge informationen är objektiv och neutral, så är det 

fair. Riahi- Belkaoui (2000:195) påpekar att uppfattningen och tillämpning av fairness i 

presentationen som framställning och utformning av finansiella rapporter i 

överensstämmelse med GAAP får ibland vissa olyckliga konsekvenser: 
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 En första konsekvens av fairness i presentationen är att man inte litar på 

rättvisebegrepp utan istället en rättvisa i distribution.  

 En andra konsekvens av fairness i presentationen är misslyckandet att utvidga 

informationen i årsredovisningen utöver den traditionella finansiella redovisning 

information mot en rättvisa i spridning.  

 En tredje konsekvens av fairness i presentationen är den flexibilitet den skapar i 

hanteringen av löner och inkomstutjämning.  

 En fjärde konsekvens av fairness i presentationen är klimatet den skapar för 

bedrägerier. 

Fairness i distribution ligger något i skymundan jämfört med fairness i redovisning. 

Enligt Riahi- Belkaoui (2000) finns det två allmänt rådande betydelser av fairness i 

distribution. Tanken om neutralitet i utformandet av finansiella rapporter och idén om 

rättvisa resultat. 

Det är inte bara de finansiella rapporterna och presentationen som ska visa på neutralitet 

och opartiskhet, utan även till de man vänder sig till. Fairness i utlämnande av 

information betyder inte bara att man ger information till investerare och borgenärer, 

utan även till staten, kunderna och arbetarna inom företaget, menar Riahi- Belkaoui 

(2000). Riahi- Belkaoui (2000:210) lade även fram sex ändamål för utlämnande. 

1. Att beskriva hittade objekt och ge relevanta mått för dessa, i stället för att göra 

åtgärder i de finansiella rapporterna.  

2. Att beskriva okända objekt och kunna ge ett användbart mått på dessa poster. 

3. Att tillhandahålla information som hjälper investerare och borgenärer bedöma 

risker och möjligheter för både kända och okända objekt. 

4. Att ge viktig information som gör det möjligt för redovisningens läsare kan 

jämföra inom och mellan olika år. 

5. Att tillhandahålla information angående framtida in- och utflöde i kontanta 

medel. 

6. Att hjälpa investerarna att bedöma framtida avkastningar på sina investeringar. 
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4.4 God redovisningssed 

God redovisningssed har funnits i svensk redovisningslag redan i 1929 års bokföringslag. Den 

har utvecklats sedan dess till det som är skrivet i dagens årsredovisningslag (Brejke et al. 

2002). God redovisningssed refererar till hur ett företag redovisar, dvs. dess sed, menar 

Artsberg (2005). Fokus ligger på enskilda lösningar och anses därför vara processorienterad. 

Förutom dessa anses begreppet även vara företags- och metodorienterad enligt Christiansen & 

Elling (1994, återgivet av Artsberg, 2005). God redovisningssed enligt Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF) är som följer: 

En rättslig standard som grundas på lag, normgivning och praxis. Den innebär en 

skyldighet att följa lag och vedertagen praxis i branschen. (SRF-boken 2008:1 805) 

Vidare sägs även att det kan förutsättas i normalfallet att om god redovisningssed följs, så 

uppfylls även kravet på rättvisande bild (SRF-boken 2008:1 150). Svårigheten i detta är vad 

som kan definieras som normalfall. Enligt Karlsson & Olsson (2006) innehåller god 

redovisningssed följande krav: 

 Följa BFN, RR och Finansinspektionens allmänna råd och rekommendationer av 

auktoritativa organ. 

 Skyldighet att följa lag och redovisningsprinciper i lag, så som rättvisande bild. 

 Skyldighet att följa konstaterat förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 

grupp av bokföringsskyldiga.   

Det bör noteras att de normgivande organen inte är rangordnande efter vem man ska gå först 

till om begreppet är oklart. Detta kan ge normkonflikter, där till exempel bokföringsnämnden 

säger en sak och redovisningsrådet en annan.  

37 
 



Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel analyseras och problematiseras tidigare studier av begreppet rättvisande bild. 

Jag kommer även göra en sammanfattande analys av dessa studier. Mina frågor handlar om 

definition av begreppet inom enhets- och ägarteori, redovisningsskillnader mellan länderna 

utifrån rättvisande bild och begreppsskillnaden mellan begreppet och god redovisningssed. 

 

5.1 Rättvisande bild i tidigare studier 

Brejke et al. (2002) ville med sin studie av begreppet rättvisande bild få en inblick i hur 

företag, noterade på svenska börsen, uppfattade just detta begrepp och om den fått någon 

praktisk betydelse för dessa. I denna studie har de kommit fram till att företagen uppfattar 

begreppet som:  

”… att årsredovisningen ska ge en så korrekt bild som möjligt av företagets ekonomiska 

ställning och resultat.” (Brejke et al. 2002:44) 

Brejke et al. anser därmed att företaget tagit till sig den teoretiska definitionen av rättvisande 

bild genom årsredovisningslagen (2 kap. 3 §). Vidare ansåg vissa av de förfrågade företagen 

att det fanns en teoretisk skillnad mellan begreppet rättvisande bild och god redovisningssed, 

dock inte praktisk. Teoretiska skillnader som att god redovisningssed går igenom hela 

redovisningsprocessen och behandlar varje detalj, till skillnad från rättvisande bild som ser till 

helheten i redovisningen och att god redovisningssed är av generell karaktär medan 

rättvisande bild gäller för det enskilda företaget.  

Tanken fanns att om man följer standard vad gäller god redovisningssed, så får man 

automatiskt rättvisande bild, eftersom man ansåg att skillnaderna inte var stora i praktiken. 

Det konstaterades då en skillnad mellan det teoretiska begreppet och det praktiska som i 

framtiden ansågs skulle kunna bli ett problem om teorin och praktiken inte blev mer lika. 

Eftersom företagen inte såg några direkta följder vid implementeringen av begreppet 

resonerade Brejke et al. att det därför inte borde finnas någon väsentlig skillnad mellan god 

redovisningssed och rättvisande bild.  

Brejke et al. lägger ansvaret på lagstiftaren att se över lagen, göra om den eller kanske även ta 

bort något utav dessa två begrepp för att undvika att jämförbarheten mellan företagen 
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försvinner, då varje företag kan få olika syn på vad rättvisande bild är och implementerar 

detta på olika sätt. Dock verkar det som i deras studie att de intervjuade företagen inte 

använder sig så mycket av rättvisande bild, eftersom de anser att det kommer automatiskt om 

man följer lag och normer. Därför kommer det troligtvis inte bli stora problem i jämförbarhet. 

Dessutom vet man inte hur många svenska företag som verkligen använder begreppet 

rättvisande bild eller om de anser att det är underförstått.  

Brejke et al. har riktat in sig på en mycket liten del av den svenska företagsmarknaden, som 

inte kan anses vara representativ för hela Sverige, då företagen på Stockholms Börsens A- 

lista utgör ca 5 % av landets alla företag. Om en större studie skulle gjorts med alla svenska 

företag som innefattas av årsredovisningslagen, skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda. 

Hur mycket annorlunda går dock inte att säga. Studien riktar in sig på det legala perspektivet 

och praktiken. Brejke et al. har studerat lagstiftning men inte studerat närmare det etiska 

perspektivet eller marknadsperspektivet. En respondent tar dock upp att rättvisande bild i 

marknadsperspektivet kan krocka med försiktighetsprincipen, när marknadsvärdet ibland är 

högre än anskaffningsvärdet enligt försiktighetsprincipen. I övrigt nämns bara att 

helhetsbilden av företaget genom de finansiella rapporterna ska visa en rättvisande bild och 

kunna förstås av en läsare med grundläggande ekonomikunskaper. Precis som det finns olika 

perspektiv i teorin finns det olika tillvägagångssätt i praktiken i hur företag kan anse att man 

får fram en rättvisande bild. Större företag gör på ett sätt medans mellanstora företag gör på 

ett annat, beroende på lagstiftning, standarder, normer och rekommendationer. 

Karlsson & Olsson (2006) studerade vilka funktioner som begreppet rättvisande bild fyller, 

dock blev det som i tidigare studie att respondenterna ansåg att rättvisande bild inte fyller 

någon större funktion. Tre funktioner lades fram i slutsatsen. Dessa var som följer: 

 Att fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer, 

 Ge kraftigt ökad informationsplikt, och 

 Åsidosätta rekommendationer i ytterst sällsynta fall. 

Ingen av de olika respondenterna använde sig av alla tre funktionerna. Bara den tillfrågade 

forskaren, ekonomi lic. använde rättvisande bild för tolkning av lag och rekommendationer. 

Två av respondenterna tyckte även att det kraftigt ökade informationsplikten kunde bli 

vilseledande för läsaren. Enligt Karlsson & Olsson så visar detta att revisorer och 

ekonomiansvariga hellre informerar än att åsidosätta rekommendationer utan att tänka på den 
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typiske läsares behov. En revisor i studien ansåg att begreppet rättvisande bild och god 

redovisningssed var samma sak och den allmänna synen var att bara om man följde 

rekommendationer och lagstiftning så har man rättvisande bild. Detta förstärkt av följande 

formulering från FAR:s mall för revisionsberättelse från 2000 t.o.m. 2005 (Johanson & 

Thorén 2003:43) om ingen prövning sker: 

 ”… har upprättats enligt ÅRL och ger därmed en rättvis bild av…”  

Även i denna studie så studerades begreppet utifrån praktik och legalt perspektiv. Man tar upp 

olika teorier, bland annat enhets- och ägarteorin, och även de intressenter som vill ta del av de 

finansiella rapporterna, men dessa läggs inte ihop med rättvisande bild. Rättvisande bild 

verkar vara förklarat i och med lagtext och god redovisningssed. Man kan undra varför man 

valt Skatteverket som respondent angående rättvisande bild. Skatteverket stöter säkert på 

rättvisande bild i sitt arbete, men enligt denna Karlsson & Olssons studie verkar det inte 

betyda mycket utan mer anses som en jobbig företeelse, där man måste gå djupare in i de 

finansiella rapporterna för att se om anledningen till varför man använt sig av not och 

rättvisande bild, likaså om dessa faktiskt behövs och stämmer med verkligheten.   

 

Johanson & Thoréns (2003) syfte med sin studie av rättvisande bild var att få förståelse för 

vad begreppet står för och det används av redovisare. De ville även utreda vad det är som gör 

att årsredovisningen ger en rättvisande bild i ett företag. Stor del av respondenterna ansåg att 

rättvisande bild hade starka kopplingar till god redovisningssed och att begreppet sågs som en 

övergripande regel. De intervjuade nämnde olika faktorer som, enligt deras uppfattning, 

påverkade begreppet. Dessa var bland annat marknadsvärde, information, språkligt problem, 

generalklausul, abstrakt begrepp, sunt förnuft, kvalitet och ledstjärna. Rättvisande bild 

bedömdes dock inte behövas i redovisningen då god redovisningssed ansågs täcka in allt som 

var menat med begreppet. Den enda anledning som Johanson & Thorén kunde se vad gällde 

att ha kvar rättvisande bild inom redovisningen var för dess tilläggsinformation. De menade 

att siffror inte kan förklara allt och därför behövs tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande 

bild av företaget. Man diskuterade även till vem man vände sig till vad gällde 

årsredovisningen. Svaren blev att man inte vände sig till en student, utan mer insatta personer. 

Det skulle bli för mycket text och förklaringar om man skulle göra de finansiella rapporterna 

förståliga för alla. 
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Johanson & Thorén gjorde en modell som det ansågs skulle ge tillräcklig information om ett 

företag. Om man följer principer, praxis, lagar och rekommendationer, så följer man även god 

redovisningssed. Lägger man till tilläggsupplysningar, där det behövs för att ge en bättre bild 

av företaget, så får man tillräcklig ekonomisk information. Varför det blivit så svårt med 

förtydligande av begreppet sades ligga i att god redovisningssed härstammar från kontinental 

redovisningstradition medans true and fair view kommer från den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, och på så sätt betyder samma sak men har olika begrepp. Dessa 

begrepp och traditioner krockar med varandra menar Johanson & Thorén. Denna studie tar 

upp rättvisande bild inom det legala perspektivet, både teoretiskt och praktiskt. Det talas inte 

mycket för begreppet rättvisande bild, utan den anses vara mer eller mindre överflödig i 

redovisningen, då flera yrkeskunniga och kompetenta personer uttalat sig i ärendet. Dock kan 

man undra varför dessa inte gjorde sin stämma hörd innan begreppet togs in i lag. Var det 

ovetskapen om vad begreppet skulle innebära eller en gnutta hopp om förbättring i 

redovisningen? Lagstiftaren sätts här på pottkanten och anses tagit vatten över huvudet när 

man lade till begreppet i lag. 

I alla de tre studierna om rättvisande bild i praktiken anses det att begreppet redan mer eller 

mindre ligga i god redovisningssed, är fastställt vad det betyder och det talas lite för att 

begreppet behövs nämnas i lag. Dock har även uttalanden gjorts i samtliga studier att 

begreppet ändå inte är helt definierat och fortfarande oklart. Om begreppet kanske kan 

definieras på sådant sätt att företag förstår vad begreppet innebär, så att det blir enklare att 

använda, kan den möjligtvis ha en chans att bli kvar i lagstiftningen. Med tanke på alla olika 

sätt det går att definiera och tolka begreppet rättvisande bild, så borde en för samhället 

enhetlig definition göras. Ett samspel mellan de olika perspektiven, där man har en 

grundläggande definition av vad begreppet innebär. Vid de tillfällen som de tidigare studierna 

gjordes framkommer det att företag och revisorer hellre enbart använder sig av god 

redovisningssed och sällan eller aldrig tänker på rättvisande bild, eftersom man anser att det 

kommer per automatik när man följer lagar, rekommendationer och praxis. Om alla företag 

får en och samma förklaring till vad begreppet innebär och hur den faktiskt är tänkt att 

användas på ett klart och tydligt sätt, så kan kanske rättvisande bild ha en chans att överleva. 
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5.2 Redovisningsteori och rättvisande bild  

Varje författare har sin synpunkt på vilken redovisningsteori som begreppet rättvisande bild 

hör ihop med. Med tanke på de olika delar om begreppet innefattar så blir det ibland svårt att 

veta vilken teori som rättvisande bild har mest tyngdpunkt i. Beroende från vilket land man 

kommer ifrån så får man rättvisande bild på olika sätt. Tyskland och Frankrike kan få fram 

rättvisande bild genom lag och disclosure. England får begreppet genom företag, vad 

företaget anser är rättvist. USA genom användaren på börsen, då många företag ligger på 

börsen och användarna behöver tydlig information hur företaget ”mår”. Enligt IAS behöver 

man följa referensramarna för att få en rättvisande bild. I Sverige får man rättvisande bild, 

styrkt av tidigare studier, genom lagarna, god redovisningssed och normerna från de 

normgivande organen. 

Artsberg (2005) anser att rättvisande bild ska bygga på fakta genom de principer som finns 

inom enhetsteorin. Det resultat som räknats fram ska även kunna räknas fram av en annan, 

objektivitet. Artsberg lägger ingen tyngdpunkt på någon speciell kategori av läsare/användare 

som ska gynnas mer av den information som ges ut än andra, vilket går i motsats med 

ägarteorin som gynnar ägarna och lägger tyngdpunkt på enhetsteorin. 

Deegan & Unerman (2006) lägger ingen större vikt vid något utav de enhets- och ägarteorin, 

utan har en mer positivistisk syn på begreppet rättvisande bild. De värden som används i 

rapporterna är inom ramen vad gäller lag, men ändå vald för någons egenintresse. Exempelvis 

att cheferna går med på att använda sig av exempelvis marknadsvärdering (fair value) av 

tillgångar i stället för till anskaffningsvärdet. Detta möjliggöra för en framtida högre 

provision. Deegan & Unerman uttrycker inget speciellt som tyder på att begreppet rättvisande 

bild anses tillhöra någon av de andra teorierna än positivistisk redovisningsteori. Eftersom 

resultaten i de finansiella rapporterna inte kan anses objektiva, med tanke på att de kommit 

fram ur egenintresse, så kan enhetsteorin strykas. Deegan & Unerman hänvisar ofta till de 

tydligare författarna Watts & Zimmerman (1978, 1979, 1986 & 1990) och vad de anser är 

rättvisande. De använder sig av ägarteorin, fast fokus ligger inte på ägarna utan på de som ska 

läsa de finansiella rapporterna, bland annat aktieägare, borgenärer och leverantörer, och vilka 

resultat dessa vill se. Värdet på företagets aktier ändras beroende på vilken syn allmänheten 

har på företagets nuvarande ställning och framtid. Detta sätter Watts & Zimmerman i 

ägarteorin.  
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Elliott & Elliott (2007) skrider omkring i gränslandet mellan ägarteorin och enhetsteorin så 

som Deegan & Unerman. För att få en rättvisande bild av företaget tillgångar och skulder är 

marknadsvärdet det som anses bäst för framtida administrativa beslut och att det verkliga 

värdet kan representera det diskonterade värdet hos företaget. Detta går överens med 

ägarteorin. Dock säger Elliott & Elliott även att kassaflödesrapporteringens uppgifter ska vara 

relevanta och tillförlitliga, vilket de blir genom egenskaperna försiktighet, neutralitet, 

fullständighet, fair presentation och innehåll framför form. Fair presentation betyder enligt 

Elliott & Elliott att man inte förvrider den information man ska presentera. Detta säger inget 

om vilken målgrupp som informationen var framställd till från början, bara att man inte gör 

informationen svårförståelig för den som lyssnar. Relevant information för en enhetsteoretiker 

är annat för en ägarteoretiker. Neutralitet i ägarteorin blir dock svårt då ägarintresset ligger i 

grund.  

Schroeder et al. (2005) har även han en dubbeltydig mening av vilken teori som man kan 

härföra rättvisande bild till. Rättvisande bild ska ge en korrekt bild av det presenterade 

materialet samt innehålla attributen objektivitet, opartiskhet och frihet från förutfattade 

meningar. Samtidigt har man fair value som säger att tillgångarna ska värderas till 

marknadsvärdet. Vad gäller investeringar i värdepapper anses verkligt värde användbart för 

att hjälpa kreditgivare, investerare och andra användare vid utvärdering av resultatet av den 

redovisade enhetens investeringsstrategier. Detta gör att Schroeder et al. kan sägas ligga mer 

åt enhetsteorin är ägarteorin då inte enbart ägarintresset ligger i grunden för värderingen.  

Riahi- Belkaoui (2000) anser att rättvisande bild fås genom neutralitet i förberedandet av de 

finansiella rapporterna. Informationen som används ska vara objektiv och neutral och byggd 

på fakta så som i enhetsteorin. Något ägarintresse eller chefsintresse får inte förekomma. 

Riahi- Belkaoui menar även att rättvisa ska finnas i distribution och utlämnande av 

information. Även här läggs stor vikt vid neutralitet och opartiskhet, där alla intressenter ska 

få lika information och att resultatet ska vara rättvist i förhållande till företaget.  

Clarence Sampson (19 april 1985) säger att det är mycket viktigt att de finansiella rapporterna 

är utformade och levererade på ett rättvist, objektivt och neutralt sätt. Detta i huvudsak för att 

allmänheten ska kunna ha förtroende för revisorskåren. Alla intressenter ska få rättvis del av 

information utan att behöva tvivla om revisorn varit objektiv eller inte. Informationen ska 

vara relevant och tillförlitlig. Detta visar att enligt Sampson anser att rättvisande bild hör mer 

till enhetsteorin än ägarteorin.  
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N.E. Kirk (2001) säger inte mycket om vad begreppet true and fair view och present fairly 

betyder, utan mer om vilken utav begreppen som borde ta ut det andra. I Nya Zeeland 

används båda begreppen, så som god redovisningssed och rättvisande bild gör i Sverige, men 

IAS börjar få större fotfäste där att det amerikanska begreppet verkar bättre än true and fair 

view. För att få fram dessa begrepp ska man följa GAAP och dess standard. Redovisningen 

ska vara objektiv och intressenter ska kunna förstå rapporterna, men Kirk uttalar sig inte vilka 

intressenter, alla eller exempelvis aktieägarna. I Kirks studie var bara aktieägare och 

ekonomichefer inom högt uppsatta företag i Nya Zeeland tillfrågade angående true and fair 

view och present fairly, vilket gör att deras intresse, ägarintresset, ger en bild av vad dessa 

anser vad begreppen betyder och vilket utav dem som borde tas bort. Detta gör att Kirk kan 

anses sväva mellan enhets- och ägarteorin. 

Johanson & Thorén (2003) bedömer att om man följer god redovisningssed samt lagar, m.m. 

så får man automatiskt en rättvisande bild. Den svenska redovisningslagstiftningen grundas på 

enhetsteorin och dess principer, då informationen ska vara neutral, objektiv och inte företräda 

intresset för en speciell grupp. Dock tar Johanson & Thorén inget stöd från någon utav 

teorierna för definition av rättvisande bild, vilket gör det svårt att säga med 100 % säkerhet 

vilken teori de anser begreppet rättvisande bild tillhör.   

Brejke et al. (2002) använder sig inte heller av enhets- eller ägarteorin i sin studie, likt 

Johanson & Thorén (2003). Dock sägs samma i denna studie vad gäller begreppet rättvisande 

bild och god redovisningssed. Båda kan anses samma och ska följa årsredovisningslagen för 

att blir korrekt. 

Karlsson & Olsson (2006) tar upp enhets- och ägarteorin jämfört med Brejke et al. och 

Johanson & Thorén. Där kopplas begreppet rättvisande bild tydligare ihop med enhetsteorin, 

då de resultat som lämnas ut ska anses vara verifierbara och att alla ska kunna ha nytta av de 

finansiella rapporterna. Karlsson & Olsson anser även att, vilket förtydligar att rättvisande 

bild anses ligga i enhetsteorin, redovisningsprinciperna fortlevnad, enhetlighet och kontinuitet 

behövs för att uppnå rättvisande bild. 

IAS utgår från enheten vid redovisning och inget speciellt intresse från någon grupp. 

Rapporterna ska vara objektiva och neutrala. Vid värdering av tillgångar ska fair value 

användas, men om detta inte finns ska värdering göras utifrån anskaffningsvärdet. Utifrån 

detta kan man säga att IAS ligger mer i enhetsteorins ramar än hos ägarteorin.  
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FASB utgår från att om GAAP (USA:s god redovisningssed) följs, så får man en rättvisande 

bild. FASB utgår, liksom IAS, att årsredovisningen ska framställas för enheten och inte för 

ägarna specifikt, samt att rapporterna ska vara neutrala, objektiva och baserad på fakta. Även 

de principer som används inom enhetsteorin är etablerade i FASB. Värdering enligt fair value 

anses lämpligt i majoritet, men när detta inte finns tar man till annan värdering. Tabellen 

nedan visar hur de olika författarna och regelverken ligger i jämförelse till varandra, vad 

gäller redovisningsteorierna enhets- och ägarteori samt begreppet rättvisande bild.  

        Enhetsteorin      Ägarteorin     

    Hög        Neutral         Hög 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Artsberg           x                      

Deegan & Unerman              x                

Watts & Zimmerman                          x    

Elliott & Elliott              x                

Schroeder et al.           x                   

Riahi‐ Belkaoui     x                         

Clarence Sampson        x                      

N.E. Kirk                 x                

Johanson & Thorén         x                      

Brejke et al.        x                      

Karlsson & Olsson     x                         

IAS           x                      

FASB           x                      

Figur: Rättvisande bild i enhets- och ägarteorin 

Källa: Egen 

Man kan se i tabellen att de flesta anser att rättvisande bild hör till enhetsteorin, mer än 

ägarteorin. Anledning till detta skulle kunna vara att enhetsteorin bygger på dokumentation, 

verifierbar fakta, objektivitet och neutralitet, vilket gör det förståeligt varför denna teori 

används i lag. Det svåra med denna uppställning är att mycket beror på subjektiva tolkningar. 

I de tre studier som tidigare studerats, använde bara en de olika redovisningsteorierna som 

möjlighet att bedöma begreppet rättvisande bild. De två övriga jämförde begreppet med god 

redovisningssed och sökte beskrivning av begreppet genom intervjuer med ekonomer och 

revisorer.  

De amerikanska författarna och regelverken verkar använda sig av fair value, så som Sverige 

använder sig av anskaffningsvärde, då den står med i både IAS och FASB och där beskrivs att 

den ska användas före annan värdering. Begreppet rättvisande bild har på så sätt olika 
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betydelse och uppkomst beroende på om man är revisor i Sverige eller USA på grund av olika 

redovisningstraditioner, praxis, m.m. Detta kan mycket väl leda till komplikationer för en 

svensk revisor som ska börja jobba i USA eller med amerikansk lagstiftning och standarder.   
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Kapitel 6 – Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studien diskutera de svar som framkommit utifrån de 

frågeställningarna som beskrevs i inledningen. Här läggs även upp förslag på framtida 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Hur kan begreppet rättvisande bild definieras enligt enhetsteorin respektive ägarteorin? 

Syftet med denna fråga är att få en förståelse för varför det är svårt att definiera 

begreppet. 

Begreppet rättvisande bild har många olika betydelser beroende på var, vem och hur man 

frågar och vilken typ av svar man får. Begreppet har så kallad multivoice, där det finns flera 

olika förklaringar till ett och samma begrepp. I denna studie vill jag ha svar på hur begreppet 

kan definieras om enhets- och ägarteorin används som utgångspunkt. Om man utgår från 

enhetsteorin och rättvisande bild, så kan man definiera begreppet som att man följer 

enhetsteorin med medföljande principer. Anskaffningsvärdet är då exempelvis det värde som 

ska användas och ger en rättvisande bild för just denna teori. Ägarintresse ska inte föreligga, 

utan värderingen ligger hos enheten. Detta är dock en generell syn då det finns många olika 

branscher som använder sig av enhetsteorin, och alla har olika sätt att använda sig av 

rättvisande bild beroende på verksamhetsområde. Det samma anser jag gälla för ägarteorin. 

Begreppets definition är att om man följer de riktlinjer som finns för ägarteorin så får man en 

rättvisande bild av företaget. Marknadsvärdet på tillgångar används och ägarnas intresse 

ligger till grund för värderingen. Så om man ska dra en generell definition för vilken teori 

man än följer, så anser jag att rättvisande bild föreligger om man följer lagar, 

rekommendationer, teorier, m.m. som ger en sann bild av företaget utan att det har ”glömts 

bort” att redovisas något som borde anses väsentligt, positivt som negativt. Det svåra är dock 

att veta vad som faktiskt är väsentligt. Om man frågar de normgivande organen är det inte 

alltid säkert att man får samma svar från alla vad som kan anses vara väsentligt och inte. 

Genom denna studie har jag fått den uppfattningen att lagstiftaren och/eller de normgivande 

organen borde komma upp med en allmän djupare förklaring vad begreppet rättvisande bild 

ska anses definiera. Eftersom begreppet kan betyda flera olika saker för olika branscher, så 
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behövs i alla fall något som är lättare att förstå och använda för alla, något som inte är 

branschspecifikt.  

  

Kan redovisningsskillnader mellan länderna förklaras utifrån begreppet rättvisande 

bild? Syftet med denna fråga är att kunna tydligare se skillnader mellan USA och 

Sverige vad gäller rättvisande bild. 

Rättvisande bild i Sverige har tyngdpunkt på det legala perspektivet. Följer man lag och 

normer, så får man automatiskt en rättvisande bild. Även om både det etiska och 

marknadsperspektivet finns så är dessa inte så tydliga i praktiken, vilket man kunnat läsa i 

tidigare studier. Fair values och present fairly är USA:s motsvarighet till begreppet 

rättvisande bild, där fair values kan anses vara marknadsperspektivet medans present fairly är 

etiska perspektivet. Så frekvent som fair values och present fairly nämns i amerikansk 

ekonomi så känns det som att dessa begrepp används mer flitigt i USA än vad rättvisande bild 

gör i Sverige. Detta beror säkerligen dels på att fair value används som standard i USA:s 

redovisning, bland annat i IAS och FASB, där det står att fair value är den värdering som ska 

användas. Om fair value inte finns att tillgå ska annan värdering användas. Begreppen har 

även en tydligare förklaring, vilket kan komma sig av att USA tillhör den anglosaxiska 

redovisningstraditionen som har skapat begreppet rättvisande bild. I denna 

redovisningstradition verkar inget liknande god redovisningssed finnas, vilket kan vara en 

anledning till att begreppet true and fair view togs i bruk. I den kontinentala 

redovisningstraditionen fanns, så vitt jag kan se, inget som var jämställt med detta begrepp 

innan Storbritannien förde in det i EU, förutom Sveriges goda redovisningssed som funnits i 

lag sedan början av 1900-talet. Så länge man i de kontinentala länderna följde lagen så fick 

man den information man behövde från företagen, en rättvisande bild helt enkelt. Present 

fairly lägger mer tyngdpunkt på presentationen av rapporten, hur man presenterar den, att man 

är objektiv. Ingen speciell grupp ska få mer information än någon annan. Det viktiga ska 

kunna utläsas i årsredovisningen, exempelvis nyckeltal och olika avstämningsmått. Den som 

har grundläggande kunskaper inom ekonomi ska kunna förstå vad årsredovisningen vill visa. 

Dock känns det som, genom tidigare studier, att alla inte har samma syn på vad 

grundläggande kunskaper är. Vissa anser att bara ekonomiexperter har nytta av 

årsredovisningen, medan andra bedömer att även bland annat ekonomistudenter har nytta av 

de finansiella rapporterna. I Sverige ska rapporterna vara objektivt och neutralt framställda. 
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Med själva framförandet av de finansiella rapporterna kan jag tänka mig att det är mer fritt i 

Sverige och att presentationen inte måste vara objektiv och neutral till 100 procent, även om 

det är att föredra, så länge som framställandet av rapporterna är baserat på fakta, neutralt och 

objektivt.  

 

Vad är begreppsskillnaden mellan rättvisande bild och god redovisningssed? Syftet med 

denna fråga är att ifrågasätta om verkligen dessa två begrepp behövs eller om man 

skulle kunna ta bort en ur lagstiftningen. 

Det finns teoretiska begreppsskillnader mellan rättvisande bild och god redovisningssed. God 

redovisningssed ska följa lagar, normer, stadgar, m.m. medans rättvisande bild inte behöver 

göra detta om det skulle ge en felaktig bild av företaget. Enligt det etiska synsättet ska 

årsredovisningen vara fair i både konstruktion och distribution av information. God 

redovisningssed ser mest till konstruktionen av de finansiella rapporterna. Inte så mycket på 

distribution. Andra skillnader mellan god redovisningssed och begreppet rättvisande bild visas 

i modellen nedan. 

God redovisningssed  Rättvisande bild 

Företagsorienterad  Användarorienterad 

Produktionsorienterad  Presentationsorienterad

Processorienterad  Produktorienterad 

Källa: Egen 

Det positiva med rättvisande bild är att företaget kan visa upp ett annat värde än det som 

skulle använts enligt lag för att kunna få en mer fair bild. Det negativa är att man på samma 

gång kan visa ett resultat som är felaktigt, med hjälp av tilläggsupplysningar som säger att 

värdet är mer rättvisande än annat när så inte är fallet. Det finns det belägg för, i och med 

tidigare studier, att begreppsskillnaderna i praktiken mer eller mindre inte existerar. Flera 

tillfrågade revisorer och ekonomer anser att begreppet rättvisande bild är samma som god 

redovisningssed och eftersom god redovisningssed funnits längre som begrepp så borde detta 

vara kvar vid en eventuell borttagning av något utav dessa begrepp. Lagstiftaren ansåg 1995 

att skillnaderna mellan dessa begrepp var så många att vi idag står inför dilemmat med 

rättvisande bild. Jag anser, även om flera skillnader finns teoretiskt, att rättvisande bild borde 
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ge plats åt god redovisningssed och att tillägg görs till detta begrepp för att få in det som gör 

att begreppen skiljer sig åt. Exempelvis tilläggsupplysningar där det behövs för att få en fair 

bild av företagen. Genom tilläggsupplysningarna skulle man fortfarande kunna avvika från 

lag om det skulle ge en mer rättvisande bild. Dock kan det vara så att detta begrepp nu 

används mycket i den svenska redovisningen att begreppet kommer fortsätta användas även 

om det togs bort ur ÅRL, i alla fall muntligen.  

 

6.2 Framtida forskning 

Jag skulle vilja se större studier vad gäller begreppet rättvisande bild och företagens syn på 

begreppet i jämförelse med god redovisningssed. I stället för att bara undersöka hos ett fåtal 

företag, så undersöker man hos alla företag som anses vara mellanstora och större. Då får man 

en större spridning och ett mer säkert resultat. Intressant vore även om det görs en studie där 

olika företag tydligt använder sig av rättvisande bild och se om de finansiella rapporterna blir 

mer svårförståliga, som vissa revisorer påstår, med mer arbete, ger mera uppföljningar och 

kommentarer från Skatteverket samt andra myndigheter. Detta eftersom de troligtvis behöver 

kolla upp extra om de värden/resultat som lagts fram faktiskt är rättvisande och inte ett försök 

till att fuska. Intressant vore även att se studier som analyserar begreppet i de olika 

världsdelarna. Exempelvis om begreppet rättvisande bild finns i Asien och Japan och hur det i 

så fall används. 
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