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Begreppsförklaring1 
 
 
Begrepp   Innebörd 
 
De lege ferenda är uttalanden om rätten så som man önskar se 

den utformad för framtiden genom ny 
lagstiftning eller genom ändrad rättspraxis. 

 
 
De lege lata   innebär uttalanden om gällande rätt  
 
 
Direktiv rättsakt inom EG som binder varje medlemsstat 

till vilken det är riktat med avseende på det 
resultat som skall uppnås till en given tidpunkt, 
men lämnar åt staten att själv bestämma form 
och metod för att uppnå resultatet. 

 
 
Direkt effekt uttrycker att en EG-rättslig regel skall tillmätas 

direkt betydelse i ett rättsförhållande på det 
nationella planet, oavsett om den genomförs i 
nationell lagstiftning. 

 
 
E contrario motsatsvis tolkning d v s avgörande av ett 

dylikt fall på motsatt sätt som i lagregeln 
stadgas. 

 
 
EG-domstolen  högsta domstolen inom EU:s rättsliga ramar 
 
 
Generalklausul mycket allmänt hållet lagbud, som lämnar 

domstolen stor frihet vid bedömning av 
enskilda fall 

 
 
Hemvist beteckning i den interna svenska rätten för den 

ort där en person har fast och varaktig 
bosättning och där han har för avsikt att kvarbo 

 
 

                                                 
1 Innebörden av begreppen är hämtade från Bergström m fl, Juridikens termer, nionde upplagan. 
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Rekvisit förutsättning för att en lagregel ska vara 
uppfylld 

 
 
Teleologisk lagtolkning en tolkning av lagen som mera tar hänsyn till 

de ändamål som anses uppbära lagen än till 
rent formella omständigheter 
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ABSTRACT 
 

Titel: Är god redovisningssed ”god” eller borde begreppet avskaffas? 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 

Författare: Charlotta Törnell 
 
Handledare: Mats Ryding 

 
Datum: 2009 – 08 

 
Syfte: Implementeringen av EG:s fjärde bolagsdirektiv i Sverige har medfört att kravet 
på rättvisande bild införts i svensk lagstiftning. I samband med att uttrycket rättvisande 
bild infördes i ÅRL2 2 kap 3 § uppkom frågan om kravet på god redovisningssed är 
berättigat med hänsyn till den ökade internationaliseringen av redovisningsnormerna. 
Eftersom det inte finns någon definition på vad en rättvisande bild innebär har 
begreppet fått en varierande tolkning i de olika länderna. I denna uppsats skall 
undersökas om begreppet god redovisningssed bör avskaffas eller behållas. Är 
begreppet fortfarande berättigat med hänsyn till internationaliseringen och efter att 
rättvisande bild införts i svensk lag. För att kunna besvara problemformuleringarna har 
begreppen jämförts och analyserats.  
 
Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en intervjuundersökning per 
mail och telefon med ett företag och med tre revisorer på tre olika revisionsbyråer i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 
Resultat & slutsats: I uppsatsen framkommer det att det finns tillämpningsproblem 
med begreppen god redovisningssed och rättvisande bild. Det är svårt att veta hur 
begreppen ska tolkas och det finns ingen vägledning i praxis eller litteratur. Resultatet 
av uppsatsen innebär att det är riskabelt att ta bort begreppet god redovisningssed 
eftersom begreppet blivit ett uttryck som länge tjänat som standard i Sverige och som 
numera är väl inarbetat både bland praktiker och intressenter. Begreppet rättvisande bild 
kan först komma att användas som en rättslig standard utan begreppet god 
redovisningssed när EG-domstolen gett begreppet en mera tydlig innebörd.  Det torde 
inte heller finnas något behov av en overrideregel i Sverige. I Sverige har 
försiktighetsprincipen en betydande roll i redovisningstraditionen. Det bästa sättet att 
skapa en rättvisande bild, om lagar och rekommendationer inte räcker till, är genom 
tilläggsupplysningar på det sätt som redan förekommer. Vissa av respondenterna har 
dock ansett att det kan vara nödvändigt att göra avsteg från lagen för att uppnå en 
rättvisande bild. Mot bakgrund av det bör Sverige införa en overrideregel för att 
undvika att en lucka kan uppstå i den svenska lagstiftningen. 
 
Förslag till fortsatt forskning: I uppsatsen har endast fyra respondenter fått redovisa 
sin mening. Ett förslag till fortsatt forskning är att utöka antalet respondenter för att 

                                                 
2 Årsredovisningslag (1995:1554) 
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få fler infallsvinklar. Ett annat förslag är att gå in mer på djupet och granska den 
praxis som finns på området för att se hur begreppen tillämpas mer i praktiken. 

 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till ny kunskap på det sättet att olika 
intressenter får en ökad förståelse för hur rekvisiten i årsredovisningslagen ska tolkas 
och hur eventuella tolkningsproblem kan uppstå med de olika begreppen. Läsarna får 
också en förståelse för hur det svenska rättssystemet bör utformas för att inte 
tillämpningsproblem ska kunna uppstå.  

 
Nyckelord: Lagtolkning, god redovisningssed, rättvisande bild, direktiv, EU.   
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ABSTRACT 
 
 
Title: Is generally accepted accounting principles “good,” or should the term be done 
away with?   
 
Level: Final assignment for a bachelor degree in business administration  

 
Author: Charlotta Törnell 
 
Supervisor: Mats Ryding 

 
Date: 2009 – 08 
 
Objective: The implementation of the EU’s Fourth Company Law Directive in Sweden 
has meant that the requirement for a “true and fair view” (rättvisande bild) has been 
introduced in Swedish legislation. In connection with that the term and concept true and 
fair view was introduced into the Swedish Annual Reports Act, (ÅRL3), Chap. 2, § 3, 
the question arose if the requirements for generally accepted accounting principles is 
well-founded with regard to the increased internationalization of accounting standards. 
As there is no definition as to what a true and fair view precisely means, the concept has 
received a number of varying interpretations in different countries. In this essay, it will 
be examined if the concept generally accepted accounting principles should be done 
away with or retained. Is the concept still well-founded with regard to the 
internationalization and considering that a “true and fair view” has been introduced into 
Swedish legislation. In order to be able to provide an answer to the question as worded, 
the concept been has compared and analyzed. 
 
Method: The empirical information has been collected by means of a survey where 
interviews were conducted via e-mail and telephone with one business enterprise and 
with three accountants at three different accounting firms in Stockholm, Gothenburg 
and Malmö. 
 
Results & Conclusions: In the essay, it can be seen that problems the with 
application of the concept “generally accepted accounting principles” and “true and 
fair view” occurs. It is difficult to know how the concepts are to be interpreted and 
there is no guidance neither in practice nor in the professional or academic literature. 
The conclusions of the essay are that it is risky to do away with the concept generally 
accepted accounting principles, as the concept has become an expression which for a 
long time has served as the standard in Sweden and which presently is firmly 
established among both those in the profession and other interested parties. The 
concept true and fair view is used primarily as a legal standard but also with the 
concept generally accepted accounting principles when the EC Court of Justice gives 
the concept a more precise and clearer meaning. Nor should there be any need of an 
override rule in Sweden. In Sweden, the principle of prudence has a significant role 
in accounting tradition. The best way to establish a true and fair view, if legislation 

                                                 
3 Årsredovisningslag (1995:1554) 
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and recommendations are insufficient, is via supplemental information in notes in the 
manner which already occurs. Some of the respondents have however stated their 
opinion that it may be necessarily to deviate from the legislation in order to achieve a 
true and fair view. Against this background, Sweden should introduce an override 
rule in order to avoid that a lacuna may arise in the Swedish legislation. 

 
Proposal for continued study: In the essay, only four respondents have presented their 
opinions. A proposal for continued investigation and study is to increase the number of 
respondents in order to obtain more perspectives. Another proposal is to go greater in 
depth and review the actual practice in the business world in order to see better how the 
concepts are applied in reality. 
 
The essay's contribution: The essay has contributed to new knowledge in the 
manner that various interested parties obtain an increased understanding for how the 
requirements in the Annual Reports Act are to be interpreted and how interpretation 
problems may arise with the various different concepts. The readers also obtains an 
understanding for how the Swedish legal system should be modelled so that problems 
with application will not arise. 

 
Keywords: Statutory interpretation, generally accepted accounting principles, true 
and fair view, true presentation, EU Directives, EU. 
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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 
 
Syftet med att förmå företag att lämna årsredovisning är att tillfredställa vissa 
intressenters informationsbehov. Vad en grupp intressenter vill veta kan skilja sig 
markant från en annan grupp. Det kan således vara svårt att tillgodose allas 
informationsbehov. Behovet förändras dessutom hela tiden. Marknader som tidigare 
varit nationella öppnas upp, företag köps upp av utländska bolag och koncerner bildas. 
Sedan Sverige gick med i EU har den gemensamma marknaden lett till stora 
förändringar inom många områden, inte minst inom redovisningen. Internationella 
redovisningsstandarder spelar en viktig roll eftersom den svenska lagstiftningen på 
området har utformats som en ramlagstiftning. I ÅRL stadgas bl.a. vilka principer som 
skall tillämpas vid redovisningen men innebörden av dessa principer lämnas till 
marknaden, eller rätteligen till vissa organ, för vidare reglering. Även inom EG-rätten 
finns regler och standarder, vilka har tillförts svensk redovisning. En viktig sådan 
standard är kravet på att ett företags årsredovisning skall återspegla en rättvisande bild. 
 
EU har i syfte att harmonisera redovisningen i medlemsländerna utfärdat ett antal 
bolagsrättsliga direktiv.4 Arbetet med att ta fram direktiven tog sin början redan i mitten 
av1960-talet och ett första utkast till det fjärde direktivet, vilket är det mest 
grundläggande, var färdigt 1971.5 Det grundade sig till stor del på den tyska 
redovisningsläran. Det slutgiltiga direktivet färdigställdes först sju år senare och skiljer 
sig i många avseenden från det första utkastet. Det kan delvis förklaras genom 
Storbritanniens inträde i EU som skedde under den här perioden. Storbritannien hörde 
till den anglosaxiska traditionen och deras inträde medförde viktiga principiella 
ändringar i direktivet. Mest betydande var införandet av kravet på att årsbokslutet ska ge 
en ”true and fair view” av företagets ställning och resultat.6

 Kravet stadgas i artikel 2.3 i 
direktivet som föreskriver: The annual accounts shall give a true and fair view of the 
company's assets, liabilities, financial position and profit or loss. Innebörden av kravet 
är inte närmare utvecklat i engelsk rätt och svår att beskriva. De flesta av EU:s 
medlemsländer saknade också motsvarigheter till kravet före implementeringen av 
direktivet vilket har lett till en hel del tillämpningsproblem.7  
 
Implementeringen av EG:s fjärde bolagsdirektiv i Sverige har medfört att kravet på 
rättvisande bild införs i svensk lagstiftning. I samband med att uttrycket rättvisande bild 
infördes i ÅRL8 2 kap 3 § uppkom frågan om kravet på god redovisningssed är 
berättigat med hänsyn till den ökade internationaliseringen av redovisningsnormerna. 

                                                 
4 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 69. 
5 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive. The European Accounting 
Review 6:4, (1997), s. 722. 
6 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: 
Iustus Förlag, 1993), 11-12, 31. 
7 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: 
Iustus Förlag, 1993), s. 31. 
8 Årsredovisningslag (1995:1554) 
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Eftersom det inte finns någon definition på vad en rättvisande bild innebär har 
begreppet fått en varierande tolkning i de olika länderna. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
 
Inte heller i direktivet finns innebörden av begreppet ”true and fair view” angiven. När 
begreppet numera ingår i EG-rätten ska det emellertid inte tolkas enbart utifrån brittisk 
rätt och praxis. Utgångspunkten för tolkningen bör istället enligt den svenska 
lagstiftaren vara den innebörd begreppet kan antas ha inom EU. När kravet förts in i de 
olika medlemsländernas lagstiftning har det emellertid färgats av respektive lands 
redovisningstradition och praxis. Det finns därför en stor spännvidd i uppfattningarna 
om innebörden av ”true and fair view”. I Storbritannien kan kravet exempelvis i 
exceptionella fall användas för att åsidosätta lagar eller rekommendationer. Den andra 
ytterligheten kan sägas utgöras av Tysklands tolkning som innebär att så länge lagar och 
rekommendationer följs har en ”true and fair view” uppnåtts.9 
 
De olika redovisningstraditionerna grundar sig i olika länders civilrättsliga utveckling. 
Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen har sina rötter i medeltidens England och 
bygger till stor del på sedvanerätt som kompletteras med precedensfall i domstolar. Det 
har lett fram till att redovisningen och bolagsrätten i liten utsträckning reglerats i 
lagstiftningen och istället utvecklats av redovisningsprofessionerna i dessa länder. Den 
kontinentala traditionen har sitt ursprung i romersk rätt och är legalistisk, det vill säga 
baserad på nedskrivna lagar. Detta innebär att redovisningen till stor del regleras av 
bolagsrätten. Här anses att en riktig redovisning är en redovisning som stämmer med 
lagar, rekommendationer och normer.10 I Sverige har kravet på ”a true and fair view” 
implementerats genom årsredovisningslagen. Enligt 2 kap 3 § första stycket ÅRL skall 
balansräkningen, resultaträkningen och noterna ”upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat”. ”A true and fair view” har alltså i 
Sverige översatts till ”en rättvisande bild”. Vi kan se ”rättvisande bild” som ett mål för 
årsredovisningen som kan uppnås med hjälp av lagar, rekommendationer och god 
redovisningssed. 
 
I denna uppsats skall undersökas om begreppet god redovisningssed bör avskaffas eller 
behållas. Är begreppet fortfarande berättigat med hänsyn till internationaliseringen och 
efter att rättvisande bild införts i svensk lag. För att kunna besvara 
problemformuleringarna måste begreppen jämföras och analyseras. För att ge mer tyngd 
till uppsatsen har även en emirisk studie gjorts. Det empiriska materialet har samlats in 
genom en intervjuundersökning med ett företag och intervjuer med tre revisorer på tre 
olika revisionsbyråer i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
 
 
 
 
                                                 
9 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), s. 107-108, 
110. 
10 Dag Smith, Redovisningens språk, 3 (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 67-68, 70. 
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De frågeställningar som uppsatsen bl.a. berör är: 
 

• Fyller god redovisningssed sitt syfte? 
• Vilka för- och nackdelar finns med begreppet.  
• Hur skall begreppet egentligen tolkas?  
• Leder verkligen begreppet till en enhetlig rättstillämpning? 
• Bör begreppet utmönstras till förmån för rättvisande bild. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra begreppen god redovisningssed och 
rättvisande bild för att kunna besvara de ovan uppställda problemformuleringarna. 
Förslag kommer också att ges på hur rättsläget enligt gällande rätt bör utformas.  
 

1.4 Disposition 
 
Nedan följer en överblick över uppsatsens upplägg. 
 
Uppsatsen består av följande delar: 
 
Kapitel 1 – Inledning: Uppsatsen inleds med en bakgrundsdiskussion om uppkomsten 
till tillämpningsproblemen angående rekvisiten god redovisningssed och rättvisande 
bild. Detta följs av en diskussion kring ett avgränsat problem. 
  
Kapitel 2 – Metod: Syftet med kapitlet är att beskriva vilken forskningsmetod som valts 
för att besvara uppsatsens problemformuleringar samt motivera valet av att använda en 
kvalitativ metod och utföra den empiriska studien i form av en fallstudie.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Detta kapitel kommer att närmare studera 
begreppen god redovisningssed och rättvisande bild, hur de förhåller sig till varandra 
och vilka tillämpningsproblem som finns.  
 
Kapitel 4 – Empiri: Syftet med detta kapitel är att redogöra för de empiriska studierna, 
vars resultat bygger på intervjuer med tre revisorer och ett företag. Resultaten kommer 
även att ställas mot varandra för en jämförelse mellan revisorerna och företaget. 
 
Kapitel 5 – Analys och lärdom: I detta avsnitt kommer resultaten som presenterades i 
kapitel fyra att jämföras med teorin i kapitel tre. I kapitlet kommer även mina egna 
tankar och analyser att presenteras. Här kommer också ett de lege ferenda11 resonemang 
att föras. 
 
 

                                                 
11 Enligt Bergström, S, m fl innebär de lege ferenda uttalanden om rätten så som man önskar se den 
utformad för framtiden genom ny lagstiftning eller genom ändrad rättspraxis.. Se Bergström m fl, 
Juridikens termer, nionde upplagan, s. 37. 
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2. METOD 
 
Detta kapitel handlar om att ge läsaren en förståelse för det upplägg jag valt att arbeta 
utefter. Syftet med kapitlet är att beskriva vald forskningsmetod och motivera valet av 
att använda en kvalitativ metod och utföra undersökningen i form av en fallstudie. 
Kapitlet beskriver även hur det fortsatta arbetet med uppsatsen kommer att gå tillväga. 
 
 

2.1 Forskningsmetod 
 
Denna uppsats bygger på information som inhämtas från artiklar, litteratur, erfarenhet 
och empiriska studier. Enligt min mening bygger den dock även på värderingar och 
tolkningar från författaren. Uppsatsen utgår ifrån några få rekvisit i en lagregel som 
måste tolkas för att tillämparen skall få fram rätt ändamål och innebörd av lagregeln. 
Frågan kan ställas varför lagregler öppnar upp för så många olika tolkningar. En 
lagregel skall ju vara enhetlig för att vi skall få ett rättssäkert samhälle. Enligt Arbnor 
och Bjerke är vi människor tolkande aktörer som ser det vi vill se med hjälp av våra 
sinnen. Det är sinnena som hjälper oss att hitta och forma verkligheten efter våra 
intentioner. Detta gör oss till olika aktörer som handlar och agerar på olika sätt. De olika 
aktörerna runt om i samhället har olika sorters engagemang och förmåga för att komma 
fram till en förståelse och kunskap om ett visst ämne.12 Att lagregler tolkas annorlunda 
torde alltså bero på att vi alla är olika. Det är därför som det är viktigt att det finns 
entydiga riktlinjer från lagstiftaren om hur vi skall tolka lagreglerna.  
 
Denna uppsats bygger, som ovan nämnts, på tolkning av rekvisiten god redovisningssed 
och rättvisande bild i ÅRL. Eftersom rekvisiten kommer att tolkas ur mitt perspektiv har 
jag valt att ansluta mig till aktörssynsättet som det vetenskapliga synsättet för denna 
uppsats. Aktörssynsättet ger en stor frihet för dess användare. För att få fram en 
förståelse för ämnet är i stort sett all insamlings- och framställandemetod tillåten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, 1994, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994, 
s. 176. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 
 
Aktörsorienterade undersökningar genomförs ofta genom fallstudier för att få en djupare 
förståelse för aktörerna och dess ageranden.13 Fallstudier lämpar sig även för områden 
som tidigare undersökts men där nya infallsvinklar behöver tas fram.14 Mitt 
uppsatsarbete startade med att försöka hitta ett intressant ämne som jag brann för. 
Eftersom jag läst juridik och tycker det är väldigt intressant ville jag välja ett ämne som 
låg juridiken nära. Valet av uppsatsämne uppstod efter att jag läst en artikel i tidningen 
Balans där god redovisningssed och dess problem belystes. Efter att ha läst artikeln 
började jag söka annat material om ämnet. När jag grävde allt djupare i olika böcker och 
artiklar förstod jag att tolkningen av våra starkaste redovisningsprinciper inte var så 
enkel. Fler frågor uppkom och jag förstod att vi kanske hade två olika principer som 
eventuellt stod mot varandra. 
 
Till att börja med gjorde jag en litteraturstudie för att därigenom berika mina kunskaper 
inom redovisningen och dess principer. Jag studerade litteraturen och de artiklar som 
finns om ämnet. Medan jag läste litteraturen studerade jag den aktuella lagtexten för att 
hela tiden försöka tolka vad som sades i artiklarna. Litteraturen som har granskats har 
jag fått fram genom diverse artikelsökningar i Uppsala Universitets elektroniska 
bibliotek. Litteratur har också lånats på Göteborgs Handelshögskola och på Uppsala 
Universitets juridiska bibliotek.   
 
Empirin har varit det mest utmanande för denna uppsats. Det har varit svårt att hitta 
företag som har tid och viljan att ställa upp. För att få olika infallsvinklar på ämnet 
valde jag att göra empiristudier från två olika håll. Jag valde dels att intervjua tre 
personer på olika revisionsbyråer som arbetar med tillämpningen av god 
redovisningssed, dels ett företag som skall visa god redovisningssed och en rättvisande 
bild.  En fördel med att använda sig av intervjuer är att dessa har hög grad av 
flexibilitet. Intervjuaren kan ställa följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas, 
något som inte är möjligt i till exempel enkätundersökningar.15 För att komma igång 
med själva empirin kontaktade jag cirka 50 olika revisionsbyråer runt om i landet. Jag 
fick svar från cirka 15 av de 50 revisionsbyråerna. Jag valde sedan 3 av dem. Mitt val 
baserades på ort, storlek och vem som skulle svara på frågorna. Jag ville att 
respondenterna skulle vara jurister/ekonomer eller auktoriserade eller godkända 
revisorer. För att få så stor spridning på urvalet som möjligt valde jag en revisionsbyrå i 
Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Det finns en risk att dessa tre respondenter 
inte alls representerar populationens åsikter om god redovisningssed, vilket kan 
resultera i att slutsatsen av undersökningen till viss del inte stämmer överens med hur 
revisorer i allmänhet uppfattar god redovisningssed. Även om det kan vara svårt att dra 
några generella slutsatser och paralleller när en undersökning genomförs med så pass få 
respondenter, anser jag att min sammansättning med två stycken kvinnliga revisorer och 

                                                 
13 U Lundahl och P-H., Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund 
Studentlitteratur, s. 56. 
14 Eriksson, Lars-Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1997, Att utreda, forska och rapportera, Liber 
Ekonomi, Malmö 1997, s. 230 ff. 
15 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 178 ff. 
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en jurist/ekonom från tre olika delar av landet är intressant. Jag har även intervjuat en 
ekonom med juridisk bakgrund på personal/ekonomiavdelningen på ett företag i Avesta. 
Det var viktigt att få både ekonomer och juristers syn på ämnet eftersom det finns en 
sådan nära relation mellan ämnena i denna uppsats. 
 
Jag kontaktade respondenterna först via mail och sedan per telefon för att fråga om de 
ville ställa upp på en intervju.16 Jag berättade också kortfattat om syftet med uppsatsen. 
För att respondenterna skulle svara ärligt på mina frågor talade jag om för dem att de 
fick vara anonyma vid redovisningen av intervjuerna. Jag talade även om att 
intervjuerna skulle ske per telefon och att alla intervjuer skulle tas upp på band, vilket 
alla samtyckte till. En bandspelare kan ibland hämma respondenten att svara på ett 
naturligt sätt.17 Den är dock ett bra sätt för att inte gå miste om viktig information. 
Genom att använda bandspelaren kunde jag också ta till viktiga citat som jag ville 
använda mig av. Efter intervjuerna sammanställde jag materialet så fort som möjligt för 
att få med allt i det rätta sammanhanget och utefter mina tankar. Detta medför att jag är 
säker på att svaren har återgetts på ett korrekt sätt.  
 
Intervjufrågorna har utarbetats utefter den teoretiska referensramen som uppsatsen 
bygger på. En nackdel med personliga intervjuer är att intervjuaren kan påverka 
respondenten att svara på en fråga på ett sätt som gynnar resultatet. Under de fyra olika 
intervjuerna har hela tiden intervjuareffekten funnits i åtanke. Med intervjuareffekten 
menas att den som intervjuar kan påverka respondentens svar både medvetet och 
omedvetet.18 Detta kan ske bland annat med ordval och tonfall hos intervjuaren.19  
Detta ledde till att jag som intervjuare höll mig förhållandevis passiv, men inspirerande
och tillät respondenten att tala väldigt fritt och berättande även om kanske inte
information var användbar för min framställning. Respondentens svar sammanfattades 
också under intervjuerna för att säkerställa att svaren uppfattats på ett riktigt sätt. Även 
om aktörssynsättet har använts så har jag hela tiden strävat efter att vara så objektiv som 
möjligt. Enligt min mening blir det extra intressant när man har studerat både ekonomi 
och juridik. Som nämnts ovan har jag valt att låta respondenterna i intervjuerna förbli 
anonyma. Detta för att så mycket information som möjligt kan lämnas ut av 
respondenterna.

, 
 all 

                                                

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Respondenten, Camilla, kontaktades endast per mail.  
17 Trost, Jan, , Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur 1997, Lund, s.50. 
18 Denscombe, M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
s. 138 ff. 
19 Dahmström, Karin, , Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur 1996, s.60 ff. 
20 U Lundahl och P-H., Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, 
Studentlitteratur, s. 49 ff. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
För en tydlig redogörelse och ett välbaserat ställningstagande i problemställningen 
krävs en grundläggande beskrivning av hur gällande rätt ser ut för att sedan kunna 
diskutera hur jag anser att den bör utformas. Är god redovisningssed ”god” eller borde 
begreppet avskaffas? För att kunna besvara denna inledande fråga krävs först att 
begreppet god redovisningssed utreds. Detta teorikapitel ger en grund samt underlättar 
för läsaren att få en förståelse för problemformuleringen och det kommande 
empiriavsnittet.  
 

3.1 God redovisningssed 
 
För att bättre få en förståelse för begreppet god redovisningssed och dess betydelse och 
tillämpningsområde inleder jag detta kapitel med att klargöra begreppet god 
redovisningssed. 
 
 
Enligt aktiebolagslagen ska en revisor granska företagets årsredovisning, bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 
utföras så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.21 Att granska varje 
enskild transaktion har revisorer inte möjlighet att göra och måste därför göra ett urval. 
Detta görs med hänsyn till väsentlighet och risk. Det innebär att den granskning som de 
utför måste inriktas på att hitta sådana väsentliga fel som kan påverka bedömningen av 
årsredovisningen och förvaltningen. Vart gränsen går för vad som är ett väsentligt fel 
varierar från ett företag till ett annat.22  
 
God redovisningssed har i förarbetena till bokföringslagen (1990:1078) beskrivits som 
”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga”.23 Utifrån detta uttalande kan det, enligt min mening, utläsas att 
begreppet inte är statiskt utan föränderligt. God redovisningssed innebär att gällande 
lagar och praxis som finns efterföljs i bokföringen. Enligt Bokföringslagen 8 kap 1 § är 
det Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Även 
FAR och Redovisningsrådet, RR, utformar rekommendationer för god redovisningssed. 
God redovisningssed bestäms i första hand av den traditionella tolkningen av föreskrifter 
i lag och andra författningar. När tolkningar utöver den traditionella lagtolkningen krävs 
måste en utfyllande tolkning göras. God redovisningssed omfattar således både normer 
och praxis för bokföring och bokslut. God redovisningssed omfattar inte revisorns arbete 
och hur denne ska göra, utan är snarare en norm att granska mot.24 Revisorerna kan dock 
bidra till att sprida och utveckla god redovisningssed genom att bland annat påverka 
företags årsredovisningar. I årsredovisningslagen 6 kap 2 § föreskrivs också kravet på 
god redovisningssed. 

                                                 
21 FAR, 2002 a, s.50. 
22 FAR, 2002 b, s.22 f. 
23 Prop. 1975:104 s. 148. 
24 FAR Revision, 2005. 
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3.2 Rättvisande bild 
 
Kravet på rättvisande bild härstammar från artikel 2.3 i  EG:s fjärde bolagsdirektiv och 
kravet har införts som en redovisningsprincip i 2 kap 3 § första stycket ÅRL. I 
paragrafen anges att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om redovisningsnormer i det 
enskilda fallet inte leder till en rättvisande bild skall i första hand tilläggsupplysningar 
lämnas, enligt 2 kap 3 första stycket andra punkten. Av andra stycket samma paragraf 
följer att avvikelse från normgivande organs rekommendationer är tillåten i andra hand. 
Sådana avvikelser kan dock enbart göras om kravet på rättvisande bild inte uppnås 
genom tilläggsupplysningar.25  Direktivet syftade till att harmonisera medlemstaternas 
bokföring. I artikel 2.3 i direktivet stadgas att årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av 
bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. Rättvisande bild syftade 
till att bli den gemensamma rättsliga standarden för årsredovisningar inom EU.26 
Innebörden av rättvisande bild, som hämtas från Storbritannien, klargjordes dock inte i 
direktivet.  
 
Det osäkra rättsläget kan påstås ha avspeglat implementeringen i medlemsstaterna. I 
Storbritannien anses begreppet spegla ett principiellt synsätt som innebär att 
redovisningen inte får vara legalistisk och formell utan den skall avspegla vad som 
verkligen i en ekonomisk mening har skett i bolaget.27 Tyskland har istället ansett att 
redovisningen som är helt i enlighet med lagen alltid leder till en rättvisande bild.28 För 
Storbritannien är alltså rättvisande bild en överordnad princip, vilket innebär att 
avvikelse från lag kan bli nödvändig för att redovisningen skall förmedla en rättvisande 
bild medan i Sverige och i Tyskland anses det att lagens tillämpning medför en 
rättvisande bild. Avsteg från lagen bör alltså inte göras i de två sistnämnda ländernas 
redovisning. I propositionen till ÅRL konstateras att respektive medlemslands 
redovisningstradition och praxis har färgat tolkningen av begreppen.29 Frågan kan då 
ställas om syftet med att försöka införa en gemensam rättslig standard har förfelats. 
Direktivet syftade till en harmonisering för att främja den gemensamma marknaden men 
genom att inte klargöra hur det centrala begreppet skall tolkas försvåras tillämpningen 
av begreppet och därigenom också harmoniseringen. I syfte att anpassa den svenska 
lagstiftningen inom redovisningsområdet till EG-direktiven infördes 1996 tre nya lagar, 
bland annat ÅRL (SFS 1995:1554). Såväl ÅRL som BFL (bokföringslagen) är ramlagar 
och skall kompletteras med annan normgivning. Sverige valde vid implementeringen av 
fjärde bolagsdirektivet att inte införa rättvisande bild som rättslig standard utan som en 
övergripande målsättning för alla årsredovisningar.30 Det har diskuterats om Sveriges 
implementering verkligen gjordes på ett korrekt sätt.31  
 

                                                 
25 Prop. 1998/99:130 s. 292. 
26 Thorell & Edenhammar, Företagens redovisning – att förstå årsredovisningar, femte upplagan, Iustus 
förlag AB 2005, s. 21. 
27 Prop. 1995/96:10 Del II, s. 9. 
28 Prop. 1995/96:10 Del II, s. 9 f. 
29 Prop. 1995/96:10 Del II, s. 11. 
30 Thorell & Edenhammar, Företagens redovisning – att förstå årsredovisningar, femte upplagan, Iustus 
förlag AB 2005, s. 21. 
31 Se bl.a. Thorell, Perspektiv på den nya årsredovisningslagen i Balans 11/95. 
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3.3  Rättskällor inom EG-rätten 
 
I EG-rätten görs en skillnad mellan primär och sekundär rätt. Primär EG-rätt är 
författningar som de grundläggande gemenskapsfördragen. Den sekundära EG-rätten 
besår av förordningar, direktiv, beslut samt yttranden och rekommendationer. Den 
största skillnaden mellan EUs rättskällor och våra svenska rättskällor är att det inte finns 
några förarbeten till EG-rättens författningar och fördrag. En rättstillämpare kan alltså 
inte gå in i förarbetena bakom artikeln för att få vägledning och information om hur 
artikeln skall tillämpas. EG-rättens förordningar är bindande och direkt tillämpliga i alla 
medlemsstaterna. De får inte och kan inte förändras till nationell lagstiftning. Direktiven 
riktar sig direkt till medlemsstaterna och anger att ett visst resultat skall uppnås inom en 
viss bestämd tid. Direktiven överlåter dock till medlemsstaterna att själva bestämma på 
vilket sätt genomförandet skall äga rum. Många av EG-rättens direktiv har så kallad 
direkt effekt, vilket innebär att direktivet är direkt tillämpligt i medlemsstaterna utan att 
någon implementering har gjorts. Inom EG har flera direktiv utfärdats som behandlar 
redovisningsfrågor och ett av dem är det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Det antogs 
1978 och behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse i 
aktiebolag och vissa handelsbolag och kommanditbolag.32

 

 
 
3.4  Redovisningens samverkan med beskattningen 
 
I länder med kontinental tradition återfinns ett framträdande samband mellan företagens 
redovisning och beskattning. Av inkomstskattelagen (1999:1229) 14 kap 2 och 4 §§ 
framgår att redovisningen skall ligga till grund för beskattningen. Beskattningen skall 
grundas på företagens räkenskaper och på god redovisningssed. Beskattningsunderlaget 
styrs således av gällande redovisningsnormer. Sambandet mellan redovisningen och 
beskattningen leder till att Skattemyndigheten kan ha synpunkter på bolagens 
redovisning. Problematiken som då infinner sig i situationen är att Skattemyndigheten 
kan anse att god redovisningssed skall ge ett exakt resultat, men inom begreppet kan 
varierande resultat som är korrekta infinna sig.  Sambandet är som starkast i 
periodiseringsfrågor men sambandet finns även i värderingsfrågor. Det finns även 
formella samband mellan redovisningen och beskattningen. Skattelagstiftningen kräver 
att avdrag gjorts i räkenskaperna för att avdrag skall godkännas vid taxeringen. Det 
gäller exempelvis när företagen har gjort avdrag för sin värdeminskning av dess 
tillgångar och möjligheten för företagen att göra bokslutsdispositioner som exempelvis 
avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder och räkenskapsenliga avskrivningar av 
inventarier.   
 
Den största fördelen med sambandet mellan redovisning och beskattning är att 
företagens redovisning blir enklare när årsbokslutet, utan större korrigeringar, kan 
läggas till grund för hela beskattningen. En nackdel med sambandet är att bolagen kan 
välja att redovisa ett resultat som medvetet har underskattats för att få betala en lägre 
skatt. Frågan kan ställas om en sådan redovisning verkligen uppfyller kravet på att 
redovisningen skall lämna en rättvisande bild. Sambandet mellan redovisningen och 
beskattningen kan också följaktligen verka hämmande på utvecklingen av god 

                                                 
32 SOU 2003:71. Internationell redovisning i svenska företag. Stockholm: Justitiedepartementet, 82-83. 
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redovisningssed. 
 
 
 
3.5  Världens krav på harmonisering 
 
Det blir allt vanligare och vanligare att börser världen över kräver att noterade företags 
finansiella rapporter upprättas enligt de krav som gäller i det landet. Informationen som 
produceras i redovisningen för bolagen används allt mer och i större utsträckning även 
av andra länder än bolagets hemvistland. Den internationella harmoniseringen av 
redovisningen blir således allt viktigare. Det är främst investerare på de internationella 
kapitalmarknaderna som gynnas av harmoniseringen eftersom de skall kunna fatta 
rationella beslut i valet mellan investeringsalternativ i olika länder. De måste då vara 
säkra på att informationen i de finansiella rapporterna är reliabel och jämförbar. En 
gemensam rättslig standard skulle alltså medföra att kapitalmarknaderna skulle anses 
starkare och mindre riskfyllda. Det kan i förlängningen också leda till lägre 
kapitalkostnader för företagen då investerarnas risk minskar. En harmonisering 
förenklar kanske mest för de företag som vill noteras på de utländska börserna. En 
annan fördel med en tydlig harmonisering är att en gemensam redovisning förenklar för 
de multinationella företagen. De lägger nämligen ofta mycket tid och stora resurser på 
att omarbeta redovisningen i utländska dotterbolag för att möjliggöra olika typer av 
jämförelser mellan bolagen.33  
 
 
 
3.6  Det fjärde bolagsdirektivet 
 
 
Som ovan nämnts verkar EU för en harmonisering mellan medlemsländerna genom 
direktiv och förordningar. Arbetet med att ta fram bolagsrättsliga direktiv rörande 
redovisningen påbörjades redan i mitten av 1960-talet. På uppdrag av EG-
kommissionen bildades en grupp med experter på redovisningsområdet från EG:s 
dåvarande sex medlemsländer, Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg. Gruppen benämndes ”Groupe d’Etudes Droit des Sociétés” och den fick i 
uppdrag att ta fram en rapport angående harmoniseringen av redovisningen för 
börsnoterade företag inom EG. Rapporten var färdigställd år 1968 och en andra rapport 
var färdig år 1970. Rapporten från 1970 var en utvidgning av den första och omfattade 
harmoniseringen av koncernredovisningen och redovisningen i icke börsnoterade 
företag. Det var sedan utifrån dessa två rapporter som sedan de tre bolagsrättsliga 
direktiv arbetades fram, det fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven.34 Av de tre ovan 
nämnda direktiven är det fjärde bolagsdirektivet det mest grundläggande. Det innehåller 
regler som behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse och obligatorisk revision.35  Det 
första utkastet grundade sig till stor del på den tyska bolagsrätten. Många av idéerna och 

                                                 
33 Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative International Accounting, 8 (Harlow: Pearson 
Education, 2004), 78. 
34 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997), s. 722-723. 
35 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - En kommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996. 
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begreppen i utkastet var tagna från den tyska författningssamlingen Aktiengesetz, som 
ansågs vara den mest uppdaterade och relevanta lagsamlingen. Utkastet hade således en 
kontinental prägel med strikt och detaljerad utformning.36

  
 
 
När Storbritannien gick med i EG år 1973 utövade landet påtryckningar för att 
direktivet skulle förändras. Storbritannien var inte av den koloniala skolan och det var 
viktigt att begreppet ”true and fair view” fanns med i direktivet. Syftet med 
Storbritanniens förändringsförsök var att få behålla den flexibilitet som 
redovisningsekonomerna var vana vid i sin redovisningsrekommendation Companies 
Act. Landets makthavare ville alltså styra direktivet mot en mer anglosaxisk karaktär.37

 

I det andra utkastet från år 1974 återfinns begreppet vilket torde vara ett tecken på att
Storbritanniens makthavare lyckades med sin taktik. I det tredje och sista utkastet som 
var färdigställt år 1978 återfanns också den så kallade overrideregeln. Om detta var 
ytterligare en påtryckning från Britterna låter jag vara osagt men regeln medförde att 
direktivet ytterligare närmade sig den anglosaxiska traditionen.

 

                                                

38
  

 
Artikel två i det fjärde bolagsdirektivet är den mest centrala och den beskrivs ofta som 
en generalklausul för hela direktivet. Den består av en huvudregel och två 
kompletteringsregler. Huvudregeln som stadgas i punkt tre anger att "The annual 
accounts shall give a true and fair view of the company's assets, liabilities, financial 
position and profit or loss", vilket innebär att årsbokslutet ska ge ”a true and fair view” 
av företagets ställning och resultat. I den första kompletteringsregeln, punkt fyra, 
stadgas att "Where the application of the provisions of this Directive would not be 
sufficient to give a true and fair view within the meaning of paragraph 3, 
additional information must be given", vilket innebär att tilläggsupplysningar ska 
lämnas när tillämpningen av direktivets regler inte räcker till för att ge ”a true and fair 
view”. Punkten fem i direktivet är den andra kompletteringsregeln och där stadgas att 
"Where in exceptional cases the application of a provision of this Directive is 
incompatible with the obligation laid down in paragraph 3, that provision must be 
departed from in order to give a true and fair view within the meaning of paragraph 3. 
Any such departure must be disclosed in the notes on the accounts together with an 
explanation of the reasons for it and a statement of its effect on the assets, liabilities, 
financial position and profit or loss. The Member States may define the exceptional 
cases in question and lay down the relevant special rules. Punkten innebär att företag i 
undantagsfall är skyldiga att avvika från de regler i direktivet om de är oförenliga med 
kravet på ”a true and fair view”. Det är den här regeln som senare kom att kallas för 
overrideregeln. 
 
 
 
 
 

 
36 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997), s. 722, 727. 
37 John Blake et al., ”International accounting harmonisation - a comparison of Spain, Sweden and 
Austria.” European Business Review 98:3, (1998), s. 147. 
38 Peter Walton, ”The true and fair view and the drafting of the fourth directive.” The European 
Accounting Review 6:4, (1997), s. 722-723, 727. 
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3.7  Hur skall begreppet tolkas? 
 
Innebörden av begreppet ”a true and fair view” har inte definierats i direktivet och 
eftersom det inte finns några förarbeten att luta sig mot har detta medfört en hel del 
tolknings- och tillämpningsproblem. Problemen har varit som störst i de länder med den 
kontinentala redovisningstraditionen eftersom begreppet ursprungligen kommer från 
Storbritannien.39

 De flesta av medlemsländerna saknade också överensstämmelser med 
kravet på ”a true and fair view” i deras lagstiftning före implementeringen av 
direktivet.40

 Ett annat problem är också att väldigt lite akademisk forskning har gjorts 
om begreppets betydelse och innebörd inom redovisningen. Detta har lett till att ingen 
vet exakt hur begreppet egentligen skall tolkas. Många anser att begreppet ”true and fair 
view” skall förtydligas och definieras med hjälp av aktuell praxis.  
 
Begreppet ”Rättvisande bild” som är den svenska motsvarigheten till ”a true and fair 
view” är ett värdeladdat begrepp som vid en första åskådning kan anses göra anspråk på 
att någonting skall liknas vid sitt rätta jag.  Begreppet ger ett intryck att redovisningen 
skall återspegla en objektiv och sann avbildning.41

  Enligt Lagerström är innebörden av 
begreppet ”rättvisande bild” att redovisningen bör baseras på lag, rekommendationer 
och god redovisningssed. Detta skulle, enligt Lagerströms mening, innebära att behovet 
av override ersätts i de fall där rättvisande bild är en nödvändighet för att god 
redovisningssed skall kunna uppnås.42 
 
 

 
 
3.7.1  Objektiv tolkning 
 
Vid en objektiv tolkning av en lagregel görs en tolkning utifrån rekvisitens ordalydelse. 
Frågan om begreppets språkliga tolkning uppstår redan när rekvisitet ”a true and fair 
view” i artikeln skall översättas för att kunna implementeras i den svenska rätten. Till 
att börja med kan man som rättstillämpare titta på kringomständigheter för att få 
vägledning angående tillämpningen. I det här fallet ger inte artikelns rubrik eller 
placering i direktivet någon vägledning vad gäller tolkningen. När inga 
kringomständigheter ger vägledning får man bedöma ordalydelsen av begreppet istället. 
Rekvisitet ”true and fair view” föregås av en obestämd artikel "a". Den omständigheten 
kan innebära att det finnas fler än en ”view” som är ”true and fair”. Samtliga 
medlemsländer utom Grekland har följt denna formulering vid översättningen och alltså 
inte infört ett rekvisit med en bestämd artikel. Det engelska begreppet innehåller också 
två ord som skall beskriva den bild som företagen skall uppvisa medan övriga 
medlemsländers översättningar av begreppet innehåller bara ett. Sverige har visserligen 
översatt ”true and fair” till ”rättvisande” men Westermark ställer sig frågande till om 
”true” och ”fair” ska tolkas var för sig eller om de skall tolkas tillsammans. Denna 
skillnad av tolkningen kan leda till att begreppet får en annan innebörd om orden tolkas 
                                                 
39 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The 
European Accounting Review 6:4, (1997), s. 715. 
40 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: 
Iustus Förlag, 1993), 31. 
41 Bo Lagerström, ”Redovisning och begreppet rättvisande bild.”Balans 6-7, (1996): 38. 
42 Bo Lagerström, ”Redovisning och begreppet rättvisande bild.” Balans 6-7, (1996): 40. 
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var för sig. Enligt Westermark har tidigare undersökningar konstaterat följande 
innebörd för rekvisitet ”true” respektive rekvisitet ”fair”: 43 
 
True   Fair  
baserat på fakta   inte är vilseledande 
inte motsäger fakta   verklig substans, ej enbartjuridisk form 
är korrekt    motsvarar den faktiska verkligheten 
följer reglerna   är rimligt 
är objektivt    ger rätt intryck 
 
 
Westermarks uppdelning visar att de två rekvisiten i begreppet kan ha olika innebörd 
vilket försvårar tolkningen ännu mer när tillämparen skall översätta tolkningen på det 
svenska begreppet rättvisande. Enligt Van Hulles mening kan inte ”true and fair” 
ordagrant översättas till något av språken i medlemsländerna på ett meningsfullt sätt.44

 

Det kan jämföras med Thorells åsikt som anser att terminologin är av "underordnad 
betydelse". Thorell anser att det är meningslöst att göra en språklig tolkning av 
ordalydelsen eftersom ”en rimlig utgångspunkt för alla länders regelsystem är att 
redovisningen skall vara rättvisande". Han anför vidare att det är först när 
rättstillämparen försöker precisera vilken slags redovisning som skall anses vara den 
rättvisande som det blir en meningsfull diskussion om termens innebörd.45 
 
 
 
3.7.2  Teleologisk tolkning46 
 
Som ovan nämnts kan det konstateras att innebörden av rättvisande bild inte finns 
fastställt i direktivet. Eftersom det inte heller finns några förarbeten inom EG-rätten blir 
det extra svårt att utröna vad ändamålet var med begreppet vid direktivets tillkomst. 
Eftersom begreppet har sitt ursprung i Storbritannien har det ansetts att dess tolkning av 
begreppet kan vara intressant. Enligt Thorell skall inte begreppet vara legalistiskt och 
formellt utan det skall avspegla vad som verkligen i ekonomisk mening har hänt i 
bolaget.47

 Numera ingår dock begreppet i EG-rätten och skall därmed inte enbart tolkas 
ur ett brittiskt perspektiv utan ur medlemsstaternas perspektiv. I slutändan är det EG-
domstolen som bestämmer hur ”true and fair view” ska tolkas och så länge det inte finns 
tydlig praxis på området kommer begreppets innebörd att vara oviss. Omständigheten 
att det tar lång tid innan ett mål tas upp och prövas i EG-domstolen ses givetvis som en 
mycket försvårande omständighet. Thorell menar att kravet på en rättvisande bild har 
fått "en europeisk, tämligen utslätad innebörd.”48

  

                                                 
43 Christer Westermark, Årsredovisningslagen – Kommentarer, normgivning och övrig vägledning 
(Lund:Studentlitteratur, 1998), 276. 
44 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The 
European Accounting Review 6:4, (1997), s. 716. 
45 Per Thorell, ”Perspektiv på den nya årsredovisningslagen.” Balans 11, (1995), s. 36. 
46 Enligt Bergström, S m fl innebär en teleologisk lagtolkning en tolkning av lagen som mera tar hänsyn 
till de ändamål som anses uppbära lagen än till rent formella omständigheter. Se Bergström m fl, 
Juridikens termer, nionde upplagan, s. 185. 
47 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), s. 108. 
48 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: 
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Även om EG-rätten saknar förarbeten så innebär ju inte det att ÅRL inte har några 
förarbeten. I förarbetena till ÅRL har lagstiftaren ansett att begreppet bör förstås som 
"en av övriga föreskrifter i direktivet överordnat krav på att balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan ekonomisk 
information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska 
situation". Enligt förarbetena torde det emellertid inte vara så att "begreppet rättvisande 
bild är avsett att – så som i hög grad är fallet med begreppet god redovisningssed – 
återspegla rådande praxis och rekommendationer". Begreppets största betydelse är, 
enligt den svenska lagstiftaren, att vara som ett instrument för att tolka 
redovisningsreglerna i det enskilda fallet och för att korrigera det missvisande resultat 
som kan uppkomma vid en allt för formell tillämpning av generella normer.49 
 
 
3.8  Punkten 5 i artikel 2 - Overrideregeln  
 
Thorell menar att en orsak till att tolkningen och implementeringen av det fjärde 
bolagsdirektivet skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna är den så kallade 
overrideregeln i femte punkten i artikel två i direktivet.50 
 
 
Overrideregeln infördes i direktivet främst på Storbritannien, Nederländerna och 
Danmarks begäran. Principen anses vara en mycket viktig del i den europeiska 
redovisningslagstiftningen eftersom den kräver av redovisarna att de gör en 
professionell bedömning.51 Tyskland, Österrike och Sverige är de medlemsländerna 
som har valt att inte införa regeln överhuvudtaget.52

 Anledningen till varför Sverige inte 
implementerat principen är svårigheten att överblicka dels de materiella effekterna, dels 
riskerna för missbruk av regeln. Sveriges lagstiftare har tolkat sista meningen53 i artikel 
2.5 i direktivet som en möjlighet att föreskriva om avsteg från lagregler och inte som en 
skyldighet.54 Förarbetena menar nämligen att bestämmelsen innebär att 
medlemsstaterna inte är skyldiga att generellt föreskriva att sådana avsteg skall göras. 
Enligt Thorell finns det ett visst stöd för Sveriges tolkning i en protokollsförklaring från 
EG-kommissionen och ministerrådet. Den anger att det presumeras att det alltid är 
tillräckligt att ge tilläggsupplysningar enligt artikel 2.4 för att ge en rättvisande bild.55  
 
 
 
                                                                                                                                               
Iustus Förlag, 1993), s. 32. 
49 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 110-111. 
50 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 109. 
51 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The 
European Accounting Review 6:4, (1997), s. 711. 
52 Karel Van Hulle, “The true and fair view override in the European Accounting Directives.” The 
European Accounting Review 6:4, (1997), s. 716. 
53 ”The Member States may define the exceptional cases in question and lay down the relevant special 
rules.” 
54 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 112-113. 
55 Per Thorell, EG:s Redovisningsrätt - Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Uppsala: 
Iustus Förlag, 1993), s. 19 och 33. 
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Tolkningen av overrideregeln går isär mellan de olika medlemsländerna på en rad 
punkter. En punkt där tolkningen skiljer sig mellan de olika medlemsländerna är om 
man skall kunna göra generella avsteg från regeln. Vissa länder har hävdat att man bara 
kan göra avsteg i det enskilda fallet. Storbritannien är ett land som anser att man kan 
göra generella avsteg och där förekommer det att utfärdade 
redovisningsrekommendationer motiverar att avsteg görs från lagregler. Det finns 
många inom doktrinen som inte har accepterat Storbritanniens handlande. EU:s 
kontaktkommitté som har till uppgift att underlätta en enhetlig tillämpning av direktivet 
har också menat att generella avsteg inte är förenligt med direktivets ändamål. Regeln 
kan således endast tillämpas i enskilda fall.56

 
 
 
Det har också påståtts att Sverige genom ÅRL 2 kap 3 § andra stycket har infört en 
modifikation av overrideregeln. I ÅRL 2 kap 3 § andra stycket föreskrivs att företag 
som gör avsteg från allmänna råd eller rekommendationer ska lämna upplysning om 
detta och om skälen till avsteget i noterna. Man kan alltså påstå att avsteg från allmänna 
råd och rekommendationer kan göras i syfte att uppnå en rättvisande bild. Någon 
motsvarighet till bestämmelsen finns dock inte i det fjärde bolagsdirektivet. Thorell 
anser att Sverige gjort en felaktig implementering av den andra artikeln. Han 
ifrågasätter om inte skyldigheten att avvika från vissa lagregler, när de är oförenliga 
med en rättvisande bild, kan ses som en rättighet för företagen. Han menar att regeln i 
sådant fall borde redan av EG-rättsliga principer vara gällande i Sverige även om den 
inte implementerats i svensk rätt.57  
 
 
 
3.9  Rättvisande bild kontra God redovisningssed 
 
Det har även förekommit en rad tillämpningsproblem och tolkningsproblem på det 
svenska redovisningsområdet. Problemen har främst rört förhållandet till begreppet 
”god redovisningssed” som är den rättsliga standarden på den svenska 
redovisningsmarknaden. Lagstiftaren i Sverige har, som ovan nämnts, på grund av den 
oklara innebörden av rättvisande bild valt att inte använda begreppet som rättslig 
standard. Sverige har istället valt att behålla begreppet ”god redovisningssed” som redan 
före införandet av ÅRL fanns med i svensk redovisningslagstiftning. Westermark är en 
av flera som anser att det uppkommer "en kollision närmast med automatik" mellan 
begreppen rättvisande bild och god redovisningssed.58

 Enligt Thorell skall kravet på att 
företagen skall visa en rättvisande bild ses som ett övergripande krav som är jämförbart 
med kravet i ÅRL 2 kap 2 § på att redovisningen skall vara överskådlig.59 Innebörden 
av god redovisningssed har beskrivits ovan men för att tydliggöra kopplingen mellan 
begreppen så nämns det i förarbetena till ÅRL att god redovisningssed innebär en 
skyldighet att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper. Bland de sista 
principerna nämns i förarbetena att kravet på rättvisande bild skall upprätthållas. På så 

                                                 
56 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 109-110. 
57 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 115 och 118. 
58 Christer Westermark, Årsredovisningslagen – Kommentarer, normgivning och övrig vägledning 
(Lund:Studentlitteratur, 1998), 278. 
59 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen – Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 67. 
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vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för 
företagen att anpassa sig till en rättvisande bild. I förarbetena tas också upp den 
omständigheten att det kan lika lite som tidigare komma ifråga att åsidosätta lagens 
bestämmelser genom en hänvisning till god redovisningssed. 
 
I kommentaren till ÅRL anger Thorell ett par anledningar till varför Sverige valde att 
behålla god redovisningssed i stället för rättvisande bild som rättslig standard. Den 
första anledningen var att god redovisningssed betecknas som en allmän rättslig 
standard som grundas på förekommande praxis och rekommendationer. Behovet av en 
standard som grundas på rekommendationer och praxis kan inte fullt ut ersättas av 
kravet på rättvisande bild på grund av att det kravet har sin tyngdpunkt i redovisningen i 
det enskilda fallet. En annan anledning till att bibehålla begreppet god redovisningssed 
hänger samman med osäkerheten kring begreppet rättvisande bild. Begreppet är ju en 
del av EG-rätten och det skall i sista hand tolkas enbart av EG-domstolen. Det blir 
således omöjligt att på nationell nivå ge några närmare anvisningar om hur begreppet 
skall förstås. God redovisningssed är redan etablerat i svensk redovisning och därmed 
kan det ge mera vägledning för bolagen. Ett bevarande av begreppet god 
redovisningssed ger också bättre förutsättningar för att den nuvarande kopplingen 
mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan kvalitativt representativ 
redovisningspraxis och auktoritativa organs rekommendationer kan bibehållas. I 
kommentaren anges också att ett bibehållande av begreppet god redovisningssed ger 
"bättre möjligheter att bibehålla en nationell standard i sådana redovisningsfrågor som 
inte behandlas i EG-rätten". I förarbetena ansågs det också att det torde vara nödvändigt 
att "i vart fall tills vidare" behålla begreppet god redovisningssed på de områden som 
inte omfattas av den nya lagstiftningen. Ett exempel som ges är i frågor som rör den 
löpande bokföringen. I förarbetena anför lagstiftaren också att även om man valt att 
behålla god redovisningssed som rättslig standard är det i praktiken inte är någon större 
skillnad mellan begreppen.60

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Per Thorell, ÅRL Årsredovisningslagen - Lagkommentar (Uppsala: Iustus Förlag, 1996), 111-112 och 
s. 115. 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt återger jag mina tolkningar av de fyra intervjuerna som empirin grundar 
sig på. Respondenternas åsikter och tolkningar kommer att presenteras utifrån citat och 
en sammanställning av intervjuerna.  
 
 
4.1  Resultat från intervjustudien – revisorer 
 
Jag har valt att intervjua två stycken revisorer och en jurist/ekonom från olika 
revisionsbyråer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som ovan nämnts ville samtliga 
respondenter vara anonyma. Respondenternas åsikter kommer därför återges genom 
följande namn: 
 
• Maria-  skattejurist och ekonom, Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Stockholm 
• Karin-  auktoriserad revisor, Set revisionsbyrå, Göteborg  
• Camilla-  auktoriserad revisor, Deloitte, Malmö 

 
 
Revisionsbyråerna är rikstäckande med ca 250-3400 medarbetare. 

 

4.1.1  Begreppens innebörd och tolkning 
 
Det första som jag diskuterade med respondenterna var vad de anser vara innebörden av 
begreppen god redovisningssed och rättvisande bild.  
 
Camilla tycker att ÅRL:s krav på en rättvisande bild innebär att ett företags 
årsredovisning skall "ge en så rättvisande bild som möjligt" av vad som skett under året 
i företaget. Enligt hennes mening räcker det att balans- och resultaträkningen finns 
tillsammans med förvaltningsberättelse och tilläggen i noterna för att årsredovisningen 
skall ge en rättvisande bild av företaget. Camilla anser också att det är viktigt att följa 
gällande lagstiftning och praxis för att revisorn skall få en hög integritet. 
 
Karin anser att begreppet rättvisande bild är ett trovärdigt begrepp. Begreppet ger 
revisorn en hjälp vid tillämpningen av de lagar och regler som gäller på 
redovisningsområdet. Eftersom lagarna på redovisningsområdet är ramlagar är 
ordalydelserna ofta kortfattade och svåra att tillämpa varför riktlinjer behövs för att göra 
en säker lagtolkning. Karin anser vidare att en revisor har ett ansvar i sin yrkesutövning 
att medverka till att god redovisningssed följs. 
 
För Maria är innebörden av begreppen vad som är allmänt accepterat av en representativ 
grupp av bokföringsskyldiga. Hon ansåg att begreppen framförallt tillämpades på stora 
börsnoterade bolag.  
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4.1.2  Rättvisande bild kontra God redovisningssed 
 
Camilla menar att lagar, rekommendationer och praxis, som är uttrycket för god 
redovisningssed, inte står i motsatsförhållande till begreppet rättvisande bild. Den goda 
redovisningsseden är som ett hjälpmedel för att ge företaget en så rättvisande bild som 
möjligt. För att detta skall fungera på ett tillfredställande sätt krävs det dock att 
förtydliganden görs i balans- och resultaträkningen för att intressenter, allmänheten och 
arbetstagarna skall kunna tolka årsredovisningen på rätt sätt och det är bra om noterna, 
förvaltningsberättelsen och även jämförelsestörande poster finns tillgängligt. 
 
Karin anför att god redovisningssed "inte alltid" medför att företagen visar en 
rättvisande bild. Hon menar att alla element som finns i redovisningen fungerar 
gemensamt och kompletterar varandra för att företagen skall kunna ge en så rättvisande 
bild som möjligt av dess resultat och ställning. 
 
Maria menar att det inte bara är begreppen inom redovisningen som är viktiga för 
företagens årsredovisning. Förutom att hämta vägledning från lagar och regler söker 
revisorerna ofta information om hur andra liknande bolag har tolkat reglerna. På så sätt 
kan en branschpraxis skapas som kanske inte alltid är önskvärd för bolagen. 
 
Karin anser vidare att den goda redovisningsseden utgör riktlinjer som syftar till att 
underlätta för företag att redovisa enligt god sed. I vissa situationer kan revisorerna 
uppleva att normgivande organ, som ger ut riktlinjer för god redovisningssed, är väl 
teoretiskt betingade, snarare än en praktisk verklighetsförankring. Det kan då hända att 
en konfliktsituation uppstår mellan begreppen om man anser att rättvisande bild skall 
vara vägledande. I normala fall kan avsteg från god sed accepteras om det leder till att 
rättvisande bild kan uppnås. Detta kräver dock en utförlig redogörelse i 
årsredovisningen som anger skälen för att ett avsteg skett samt vilken effekt avsteget 
haft på resultat och ställningen i övrigt. 
 
Camilla uppger att hon inte ser ”någon vidare motsättning” mellan god redovisningssed 
och rättvisande bild. Det kan naturligtvis hända att man måste göra avsteg från god 
redovisningssed till förmån för en rättvisande bild men hon kan inte säga att hon har 
stött på det i någon större utsträckning. 
 
Maria tycker att begreppen måste hänga ihop och inget av dem är överordnat det andra. 
Hon tycker att man inte kan göra avsteg från normen, den måste följas idag. Det är 
också svårt att göra avsteg från något som står uttryckligen i IFRS. Däremot blir det mer 
viktigt att i text förklara för läsaren av siffrorna vad transaktionen innebär och hur 
siffrorna ska tolkas. Detta för att en rättvisande bild ska uppnås.   
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4.1.3  Begreppens framtid inom svensk rätt 
 
Jag diskuterade med respondenterna om de upplever att det är svårt att följa god 
redovisningssed. 
 
Karin svarade att hon egentligen inte tyckte det. Det handlar primärt om att fastställa 
vilken god redovisningssed som gäller i olika situationer och därefter säkerställa en 
tillämpning som leder till att kravet på rättvisande bild uppnås. Ibland krävs 
kompletterande information i årsredovisningen i syfte att informera läsaren om olika 
överväganden. Generellt sett är internationella regelverk, som IFRS och USGAAP mer 
komplexa att följa och då kan det vara svårt att få fram den rättvisande bilden om man 
inte vet hur man skall följa regelverken. 
 
Camilla tycker att det är ”komplexa system” med många olika variabler och då kan det 
vara svårt att fånga upp allt inom begreppet god redovisningssed. 
 
Maria tycker att vissa transaktioner kan vara svåra att bedöma eftersom de kan vara 
reglerade i detalj och medför inga stora frågor. Ett exempel kan vara ett idag oreglerat 
område som är stegvisa förvärv. Inom IFRS är de oreglerat och då ställs frågan på sin 
spets om vad som är god sed.   
 
Under intervjun diskuterade vi också för- och nackdelar med begreppen och om god 
redovisningsseds framtid inom det svenska redovisningsområdet. 
 
Karin anser att begreppet god redovisningssed gör att en ökad jämförbarhet mellan olika 
företag skapas och en ökad transparens erhålls i redovisningen. Detta är något som inte 
kan ”läkas” genom att begreppet rättvisande bild blir den ledande redovisningsnormen.   
 
Camilla tycker att den största fördelen god redovisningssed är att det tar hänsyn även till 
praxis.  
 
Maria anser att den totala detaljregleringen för alla tänkbara situationer är orealistisk. 
Hon menar därför att det enda alternativet är att söka vägledning i en god sed – den 
goda redovisningsseden. Ett annat alternativ vore om en reglering saknas och 
tolkningen av reglerna är oklara. Detta leder till att företagen och revisorerna kan göra 
som de vill. I dessa situationer borde det vara till fördel att man söker sig efter någon 
form av allmänt accepterad sed.  
 
Karin ser en rad nackdelar med begreppet god redovisningssed. Främst är den 
internationella redovisningsseden komplex att tillämpa, vilket skapar stora osäkerheter. 
För icke initierade inom redovisningsområdet kan det vara förvirrande att det finns olika 
regelverk, bl a beroende på företags storlek, som alla var för sig kan anses utgöra god 
redovisningssed. 
 
Camilla uppger att hon inte ser några ”uppenbara” nackdelar med begreppet. 
 
Maria anför att det finns nackdelar. Ett exempel som hon ger är om de stora 
börsbolagen, eller kanske bara ett stort börsbolag gör på ett visst sätt ”blir det som att 
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det är tillåtet”. Tolkningen av reglering kan då ”skena iväg” och inte ligga i reglerarnas 
intentioner.  
 
Karin anser att den goda redovisningsseden har förändrats med tiden. Hon menar att en 
ökad internationell samordning har inneburit stora förändringar för större bolag. Även 
kraven på strikt tillämpning har blivit tydligare. En ständig förändring kan ibland 
medföra osäkerheter hos tillämparna.  
 
Camilla tycker också att begreppet har förändrats med tiden genom nya krav, nya 
rättsfall m.m. Det finns en ständigt pågående process. 
 
Maria anser att vi idag har en högre grad av detaljreglering vilket gör att begreppet 
diskuteras mer sällan, vilket kan vara en nackdel eftersom det krävs att förbättringar 
görs i enlighet med de tillämpningssvårigheter som upptäcks.   
 
Camilla tycker vidare att både begreppet rättvisande bild och god redovisningssed krävs 
inom svensk redovisning/rätt eftersom de koopererar för att ge en så rättvisande bild 
som möjligt av bolagens ställning och resultat. Om det uppstår stora avvikelser kan 
tillägg göras i årsredovisningen för att läsarna skall kunna utläsa rätt information och 
ställning. Ett exempel i problematiken är att finansiella tillgångar som exempelvis aktier 
skall redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Om de 
på balansdagen visar ett värde högt över anskaffningsvärdet så kommer företaget att få 
en dold reserv. Det är då av största vikt att företaget visar för intressenterna genom 
information i exempelvis noterna för att ge en mer rättvisande bild av företagets 
ställning och resultat. 
 
Ingen av respondenterna ansåg att god redovisningssed skulle utmönstras ur svensk rätt 
till förmån för rättvisande bild. Istället ansåg de att begreppen kompletterade varandra 
men att det kunde uppstå tillämpningsproblem som lagstiftaren måste försöka att 
åtgärda genom riktlinjer eller tydligare praxis. 
 
 
4.1.4  Sammanfattning 
 
Respondenterna är väl bekanta med begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild. De menar att begreppen samverkar med varandra för att företagen skall ge en så 
rättvisande bild som möjligt av ställning och resultat. De anser inte god redovisningssed 
skall utmönstras ur svensk redovisning till förmån för rättvisande bild även om det finns 
en rad nackdelar med begreppet. Camilla är den som är mest positivt inställd till att ha 
kvar begreppet god redovisningssed medan de andra anser att förbättringar krävs och att 
det ligger på domstolarna och lagstiftaren att utforma mer praxis och tydligare 
rekommendationer. Enligt Karin är det största problemområdet den internationella 
redovisningen.  Jag fick även intrycket av samtliga tre respondenter att de ser sina 
arbetskamrater som ett sätt att bolla eventuella rådvillheter med, vilket kan vara en stor 
trygghet i den osäkerhet som råder.  
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4.2  Resultat från intervjustudien – företaget 
 
Företaget som jag gjort intervjun på är ett finskt/svenskt företag inom 
industribranschen. Företaget bedriver stålproduktion och är beläget i Avesta. Frågorna 
är besvarade av en ekonom som arbetar med personalfrågor och har god insyn i 
ekonomin inom företaget. Personen i fråga har även juridisk bakgrund. Jag har valt att 
kalla respondenten för Lars-Åke. 
 
 
 
4.2.1 Begreppens innebörd och tolkning 
 
Lars-Åke uppger att han är "bekant" med begreppen god redovisningssed och 
rättvisande bild. Hans generella uppfattning är lagstiftningens syfte är att den som läser 
årsredovisningen ska få en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Han 
beskriver begreppens syfte med orden ”tillgänglighet”, ”uttömmande”, ”neutral”, 
"rättvis" och ”felfri”. Det finns också en skyldighet för företagen att ge kompletterande 
information om företagets transaktioner m.m. genom att i balans-, resultaträkningar och 
noterna avge diverse förklaringar.  
 

 
4.2.2  Rättvisande bild kontra God redovisningssed  
 
Lars-Åke uppger att det i de allra flesta fallen räcker för ett företag att det följer lagar 
och rekommendationer för att uppnå en rättvisande bild. Det är viktigt att det finns en 
löpande dialog med revisorn om det görs speciella tolkningar eller avvikelser från 
rekommendationerna. Han uppger att många revisorer och företagsledare aldrig stött på 
ett exempel där god redovisningssed inneburit en så dålig redovisning att begreppet 
rättvisande bild borde ha varit den ledande normen. Däremot påpekar han att det inom 
vissa branscher finns en speciell branschpraxis som stadgas i samråd med branschens 
större aktörer och intresseorganisationer. Denna branschpraxis kan till viss del avvika 
från allmänna råd. Det har hänt att företaget inte alltid följt de upplysningskrav som 
finns i rekommendationerna. De har varit tvungna att göra på det sättet för att 
säkerställa att företaget framställs i enlighet med begreppet rättvisande bild. Lars-Åke 
anför att god redovisningssed "inte alltid" ger en rättvisande bild av en händelse. Enligt 
Lars-Åke är det största problemet att upplysningskraven som följer enligt god 
redovisningssed kan medföra att den avgörande informationen inte syns i mängden av 
alla upplysningskrav och information.  
 
Jag frågade Lars-Åke om han ansåg att vi i Sverige skulle ha samma möjlighet som 
företagsledarna och revisorerna i Storbritannien genom att kunna bortse från 
lagregler om det hämmar den rättvisande bilden. Lars-Åke tycker inte det men han anser 
att common law systemet i Storbritannien kan medföra att regleringen blir tydligare 
men samtidigt också mer föränderlig eftersom praxis ständigt förändras. Lagreglerna är 
ofta alldeles för ”vida” eftersom lagarna på redovisningens område är ramlagar. Det kan 
inte vara riktigt att ett företag skall behöva bryta mot lagen för att uppnå en rättvisande 
bild men han är av den åsikten att det kanske kunde vara bra att det fanns en 
undantagsregel i ÅRL som gav företagen en möjlighet att gå emot god redovisningssed 
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om det kan leda till att företaget visar en mer rättvisande bild. 
 
 
Lars-Åke menar att det finns en möjlighet att avvika från redovisningsnormer för att i 
ett speciellt fall åstadkomma en redovisning som ur en allmän mening är mer 
rättvisande. Den goda redovisningsseden har riktlinjer som man kan ta hjälp av men vad 
gäller begreppet rättvisande bild kan frågan ställas för vem begreppet egentligen skall 
vara rättvisande för. För intressenterna, bolaget eller arbetstagarna? Han uppger att 
arbetstagarna kan ha en helt annan innebörd av begreppet rättvisande bild än vad 
intressenterna har. Det finns också en varierande tolkningen i olika EU-länder. Han 
menar att det för honom innebär att det finns en starkare vägledning än god 
redovisningssed på det internationella området men det är underordnat vår svenska 
lagstiftning. 
 
Lars-Åke uppger att ett företag åstadkommer mestadels en rättvisande bild när det följer 
god redovisningssed. En skillnad mellan begreppen kan vara att god redovisningssed är 
mera praktiskt inriktat än rättvisande bild. God redovisningssed är en allmän princip 
som grundar sig på lag och praxis och sätter sin prägel på samtliga 
bokföringstransaktioner. Den goda redovisningssed fyller också ut där lag och 
rekommendationer inte reglerar något. Rättvisande bild behandlar mer förtydliganden 
för externa bedömare och inriktar sig på upprättandet av balansräkning, resultaträkning 
och noter. Den goda redovisningsseden riktar sig alltså mer till de som skall utföra 
årsredovisningen, d.v.s revisorerna och företagen medan rättvisande bild riktar sig mer 
till de som är läsare av årsredovisningen.   
 
 
4.2.3  Begreppens framtid inom svensk rätt 
 
Lars-Åke anser att Sverige behöver både rättvisande bild och god redovisningssed som 
rättslig standard. Begreppen har nämligen olika ändamål. God redovisningssed syftar 
till att ”fylla ut” reglerna och att redovisningen kan förutsätts leda till en rättvisande 
bild. Lars-Åke anser att många teoretiker anför att god redovisningssed har en mer 
praktisk inriktning medan rättvisande bild har en mer teoretisk ansats. Han anser dock 
att rättvisande bild ska ha tolkningsföreträde framför god redovisningssed även om båda 
begreppen behövs. Lars-Åke berättar också att hans kollega på juristavdelningen anser 
att vi inte behöver ha båda begreppen inom svensk redovisning. Han tycker att 
rättvisande bild räcker. Lars-Åke uppger vidare att hans kollega på ekonomiavdelningen 
och som inte har någon juridisk bakgrund anser att det räcker med att god 
redovisningssed finns som rättslig standard. Han tycker att kravet på rättvisande bild är 
för subjektivt och kan innebära olika saker för olika intressenter. Lars-Åke tror att 
kollegornas olika ståndpunkter kan bero på deras olika bakgrund. Juristen känner väl till 
EG-rättens företräde framför svensk rätt och väljer därför att bara tillämpa direktivets 
begrepp rättvisande bild. Ekonomen tar hellre vägledning av de redovisningsprinciper 
som finns i lag och tycker att det räcker. Så har d alltid gjort och e är vana vid att 
använda sig av tydliga riktlinjer och normer. Han själv är både jurist och ekonom och är 
väl införstådd med lagens svåra tolkningar och tillämpningsproblem som kan uppstå. 
Han anser därför att båda begreppen behövs för att årsredovisningen skall bli så tydlig 
och rättvis som möjligt. 
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4.2.4 Sammanfattning 
 
Respondenten Lars-Åke är bekant med begreppen god redovisningssed och rättvisande 
bild. Han tolkar innebörden av begreppen som att företaget skall ge en så korrekt bild 
som möjligt av ställning och resultat. Enligt Lars-Åkes mening finns ett behov av både 
begreppet god redovisningssed och rättvisande bild eftersom de har olika innebörd.  
Ingen av Lars-Åke eller revisorerna anser att båda begreppen kan uteslutas ur 
årsredovisningslagen och att årsredovisningen ändå kommer att ge en rättvisande bild 
och följa god redovisningssed.  
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5. ANALYS OCH LÄRDOM 
 
Detta kapitel handlar om de lärdomar vi erhållit i arbetet med uppsatsen. Lärdomar 
som vuxit fram under arbetet med den teoretiska referensramen och empirikapitlet. För 
att på ett bra sätt försöka ge läsaren en bättre förståelse för dessa lärdomar presenterar 
vi dessa utifrån ett antal punkter. 
 
 
5.1  Begreppens innebörd 
 
Uppfattningen om innebörden av rättvisande bild och god redovisningssed har i 
intervjuundersökningen varit förhållandevis samstämmig. Respondenterna tolkar 
begreppet rättvisande bild som att företagets ställning och resultat skall återges just på 
ett korrekt och rättvisande sätt så att läsarna av årsredovisningen får just en rättvis och 
fair bedömning av företaget. Flera av respondenterna har lyft fram vikten av att ge 
ytterligare information i noter och andra finansiella instrument när det inte räcker att 
följa lagar och rekommendationer för att uppnå en rättvisande bild. Revisorernas åsikter 
stämmer också bra överens med företagsledaren, Lars-Åkes, åsikter. Åsikterna stämmer 
också väl överens med den teoretiska referensramen som presenterats i uppsatsen även 
om begreppens innebörder är mer komplicerad än vad respondenterna har gett uttryck 
för.   
 
 
5.2  Rättvisande bild kontra God redovisningssed 
 
Under min teoretiska referensram fick jag uppfattningen av att en del författare i vissa 
fall ser ett motsatsförhållande mellan begreppet rättvisande bild och begreppet god 
redovisningssed. I min intervju med revisorerna får jag inget intryck av att de anser att 
det finns något motsatsförhållande begreppen emellan även om både Maria och Karin 
ger uttryck för att det kan finnas situationer där tillämparen måste göra avsteg från 
begreppet god redovisningssed till förmån för rättvisande bild. Från intervjun med Lars-
Åke fick jag inte heller intrycket av att det fanns något motsatsförhållande. Han menar 
ju att alla delar samverkar för att företagen i största möjliga mån skall kunna ge en 
rättvisande bild av ställning och resultat. Han har vidare uppgett att båda begreppen tar 
sikte på olika funktioner och därför behövs båda. Ingen av revisorerna har anfört att det 
finns något behov av en så kallad variant av overrideregeln, det vill säga att avvika från 
allmänna råd eller rekommendationer. Det kan tolkas som att det inte finns något behov 
av att införliva möjligheten att avvika från lagar för att uppnå en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat. Lars-Åke anser dock att det bör finnas en 
undantagsregel i ÅRL som gör det möjligt att göra avsteg från god redovisningssed till 
förmån för rättvisande bild. Även om Lars-Åkes kollegor hade olika åsikter om 
begreppens framtid så finns det en samstämmig åsikt mellan Lars-Åke och merparten av 
revisorerna att enbart god redovisningssed inte alltid leder till att rätt bild av företaget 
ges. Att följa lagar och rekommendationer torde alltså räcka många gånger, men inte 
alltid. Undersökningen påvisar att respondenterna har god kunskap om lagkravet på en 
god redovisningssed och en rättvisande bild. Den stämmer också bra med vad som 
stadgas ovan under den teoretiska referensramen.  Begreppens förhållningssätt stämmer 
också med vad som uttrycks i förarbetena till ÅRL. 
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5.3  Begreppens framtid inom svensk redovisning och svensk rätt 
 
Den teoretiska referensramen och analysen från empiristudien visar ett det finns ett 
starkt samband mellan god redovisningssed och rättvisande bild. Respondenterna anser 
att om företaget tillämpar en god redovisningssed så leder det oftast till att en 
rättvisande bild ges. Enligt revisorerna och företagsledaren krävs det dock att båda 
begreppen finns. Rättvisande bild kompletterar där god redovisningssed inte kan ge all 
nödvändig information för att intressenterna skall utläsa företagets redovisning korrekt 
och rättvist. Enligt min mening ser revisorerna de två begreppen som komplement till 
varandra snarare än motsatser. Detta framkommer även i Lars-Åkes åsikter som även 
han anser att båda begreppen behövs. Här skiljer sig alltså empirin från vissa 
ställningstaganden i doktrinen, Den empiriska studien visar en samstämmighet mellan 
revisorernas åsikter och Lars-Åkes åsikter. Det torde tala för att vår lagreglering har en 
väl inrättad och accepterad lagstiftning som tillsammans med normer och 
rekommendationer täcker upp de krav som finns för att företagen skall kunna visa en 
rättvisande bild av ställning och resultat. 
 
 

• Skäl att behålla god redovisningssed som standard 
 
Frågan kan nu ställas om rättvisande bild helt kan ersätta det svenska begreppet god 
redovisningssed. En anledning att behålla god redovisningssed är att rättvisande bild 
anses ta sikte på det enskilda företagets förhållanden medan god redovisningssed anses 
kunna bestämmas mot andra bakgrunder som exempelvis en bred och inarbetad 
branschpraxis.61 En annan anledning att behålla begreppet är att rättvisande bild är 
betydligt mer osäker än innebörden av god redovisningssed. Den svenska 
normgivningen är, enligt min mening, ägnad att ge vägledning åt de svenska företagen i 
en betydligt större utsträckning än vad förarbetena till rättvisande bild ger. Eftersom 
rättvisande bild är ett internationellt påfund medför också att det är först i EG-
domstolen som begreppets innehåll och betydelse avgörs.62 Att EG-domstolen är den 
prejudicerande instansen för med sig den nackdelen att prejudikaten och den rättsliga 
vägledningen utformas för hela Europa och inte bara för Sverige. Det kan alltså bli svårt 
för oss i Sverige att följa vägledningen på redovisningsområdet om den inte är utformad 
på nationell basis. Denna omständighet torde vara en stark påverkan till att inte införa 
rättvisande bild som standard för att försöka uttrycka någon uppfattning om begreppets 
innebörd eftersom den uppfattningen riskerar att bli underkänd av EG-domstolen och på 
så sätt skapa en vilseledande bild av det faktiska rättsläget.63 God redovisningssed är 
numera stabilt förankrat som svensk redovisningsmetod genom alla välutvecklade 
rekommendationer och praxis som fyller ut ramlagstiftningen på ett för de allra flesta 
välkänt och tillfredställande sätt.64 Enligt mitt antagande skulle det innebära många år 
av osäkerhet i rättstillämpningen att införa en helt ny standard innan dess att EG-
domstolen utvecklat en god praxis på området. Begreppets förankring torde vara ännu 
en anledning att behålla rekvisitet i ÅRL. 
 
                                                 
61 SOU 1996:157 s. 362. 
62 Prop. 1995/96:10 del II s. 11. 
63 Prop. 1995/96:10 s. 173. 
64 Prop. 1995/96:10 del II s. 11 f. 
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• Skäl att införa rättvisande bild som standard 
 

Enligt förarbetena till ÅRL får ett företag som tillämpar god redovisningssed en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat.65 Vid en tolkning e contrario borde 
det ovan sagda innebära att om EG-domstolen anser att tillämpningen av en metod vid 
redovisningen inte ger en rättvisande bild torde inte heller denna redovisningsmetod ha 
inneburit god redovisningssed. Eftersom EG-rätten har, enligt 2 kap 23 § 
regeringsformen, företräde framför svensk rätt måste sannolikt god redovisningssed ge 
vika för begreppet rättvisande bild. I detta läge kan alltså en situation uppstå där EG-
rätten går emot den svenska rätten och tillämpningsproblem uppstår. 
 
En annan fråga som uppkommer är hur svensk lagstiftning skall ställa sig till händelsen 
att ett utländskt företag vars redovisning framställer en rättvisande bild av företaget som 
inte alls överensstämmer med kraven på god redovisningssed. I princip skulle detta 
kunna innebära att det går att framföra en rättvisande bild även utan att följa god 
redovisningssed. Frågan kan då ställas om inte lagen överträds om inte god 
redovisningssed följs. Det kan antas, precis som förarbetenas grundare förutspått, att 
redovisningspraxis kommer att påverkas och förändras av praxis till begreppet 
rättvisande bild.66 Det kan alltså redan i nuläget finnas anledning att införa rättvisande 
bild som standard i stället för god redovisningssed för att undvika dessa problem. 
 
En ytterligare faktor som talar mot god redovisningssed som standard är att 
rättstillämpningen verkar förvirrande när den inte är enhetlig. Att tillämpa både ett 
svenskt och ett internationellt begrepp kan också skapa osäkerhet och förvirring vid 
jämförelser mellan olika företags årsredovisningar om de har sina säten i olika nationer. 
Det har dock visat sig vid implementeringen att olika nationer har haft olika 
uppfattningar om hur begreppet rättvisande bild skall tolkas och översättas.67 Det är 
dock upp till EG-domstolen att visa genom dess avgöranden hur begreppet skall tolkas 
och tillämpas. 
 
 

• Är god redovisningssed ”god”? 
 
Som ovan nämnts påstås det att ett företag som tillämpar god redovisningssed får en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vid en första anblick kan detta 
påstående anses vara ritigt men vid en närmare granskning kan den motsatta 
uppfattningen urskiljas. Ponera att många företag vill att deras redovisning skall visa så 
goda resultat som möjligt och att företagen inte drar sig för att lämna oriktiga uppgifter i 
årsredovisningen eller utelämna relevanta omständigheter. Vid en teleologisk tolkning 
av bestämmelsen torde ändamålet med bestämmelsen i ÅRL 2 kap 3 § inte vara uppfyllt 
om företagen inte är ärliga i sin redovisning. Syftet med bestämmelsen är nämligen att 
företagen skall redovisa en årsredovisning som uppfyller kraven på relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet genom att redovisa företagets ekonomiska utveckling 
och ställning vid bestämda tidpunkter. God redovisningssed kan alltså inte enligt min 
mening vara ”god” om den inte heller betraktas som rättvisande. Ett flertal av de artiklar 
                                                 
65 Prop. 1995/96:10 del II s. 11. 
66 Prop. 1995/96:10 del II s. 11. 
67 Prop. 1995/96:10 del II s. 9 f. 
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som studerats har också tagit upp den språkliga översättningen av ”true and fair 
view”. Den svenska översättningen har ju kritiseras av en del författare, men enligt min 
mening är begreppet rättvisande bild en bra översättning. Det är adekvat, träffsäkert och 
formulerar på ett bra sätt vad som eftersträvas. Jag anser också att den språkliga 
tolkningen av begreppet är av mindre betydelse och det torde inte spela någon roll om vi 
i Sverige har ett ord eller två som beskriver true and fair. Innebörden beror ändå av de 
generellt accepterade redovisningsstandarder som råder på området. 
 
 
 

• Begreppens förhållningssätt 
 
Enligt artikel 2.6 i direktivet får medlemsstaterna tillåta eller kräva annan information 
än vad som fordras enligt direktivet. Artikel 2.6 i direktivet gör det möjligt för Sverige 
att behålla god redovisningssed som en av redovisningsstandarderna. Artikeln ger 
tillsammans med den oklara betydelsen av begreppet rättvisande bild ett tecken på att 
direktivet inte var en total likriktning av all redovisning inom EU. Frågan kan ställas om 
det är motiverat att ge begreppet ett så stort utrymme som syftet var, d v s att begreppet 
skulle införas som rättslig standard. Enligt min mening borde brukandet av god 
redovisningssed vara ett medel för att åstadkomma en rättvisande bild och inte ett 
parallellt eller till och med överordnat begrepp. Frågan är om det är förhållningssättet 
mellan de båda begreppen. Enligt min tolkning av förarbeten och doktrinen på området 
anses inte, som ovan nämnts, begreppen likvärdiga. En skillnad mellan begreppen är att 
rättvisande bild till skillnad från god redovisningssed inte är avsedd att återspegla 
rådande praxis och rekommendationer.68 God redovisningen är ju rättslig standard som 
grundar sig på lag, praxis och rekommendationer medan rättvisande bild tar sikte på 
redovisningen i det enskilda fallet som skall innehålla en ekonomisk information som 
ger granskaren en sådan riktig bild av företaget som möjligt. Begreppen tycks således 
ha verktyg med olika ändamål. Vad gäller förhållandet till ”god redovisningssed” tror 
jag att det är bra om båda begreppen finns kvar. Jag anser, i likhet med respondenterna, 
att begreppen fyller olika funktioner eftersom god redovisningssed är mera praktiskt 
inriktat och talar om hur redovisningen ska gå till. Rättvisande bild kan istället ses som 
ett övergripande krav eller en slags generalklausul som kan fånga upp de fall där lagar, 
rekommendationer och god redovisningssed samt praxis inte leder till en rättvisande 
bild. Kravet på en rättvisande bild kan således samverka med god redovisningssed för 
att ge en bättre årsredovisning. När jag studerade litteraturen kring begreppen fick jag 
uppfattningen att begreppet rättvisande bild i viss mån ansågs stå i motsatsförhållande 
till god redovisningssed, lagar och rekommendationer. Det var därför väldigt lärorikt att 
se hur respondenterna istället tolkar begreppet som ett ytterligare verktyg som 
samverkar med lagar och rekommendationer. Man skulle således kunna tillämpa 
lokutionen rättvisande bild som ett mål för företagen som kan uppnås med hjälp av god 
redovisningssed. Direktivet har ju trots allt åstadkommit en lägsta nivå för vad 
intressenterna skall kunna kräva. 
 

                                                 
68 Prop. 1995/96:10 del II s. 11. 
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5.4 Slutreflektion 
 
Varken vid tillkomsten av ÅRL eller vid statens offentliga utredning (SOU 1996:157), 
som syftade till att pröva vissa föreskrifter i ÅRL, har författarna ansett att rättvisande 
bild borde införas som rättslig standard i den svenska lagstiftningen. Enligt min mening 
och med hänsyn till det ovan nämnda är det faktum att innebörden i rättvisande bild 
ännu är osäker inte skäl nog att avstå från att införa detta begrepp som rättslig standard. 
Eftersom begreppet rättvisande bild är EG-rättsligt är begreppet även osäkert för andra 
länder inom EU, vilket gäller även de engelskspråkiga länderna även om begreppet är 
hämtat ifrån engelskans ”a true and fair view”. Frågan kan också ställas om begreppet 
rättvisande bild behöver en enhetlig och gemensam förklaring eller om den delen kan 
lösa sig på den nationella nivån. Även om god redovisningssed skulle utmönstra ur den 
svenska rätten anser jag att vår ramlagstiftning bör vara kvar för att vara underlag vid 
företagens redovisningar. Det är dock viktigt att de delar av lagstiftningen som inte är 
förenlig med EG-domstolens tolkning av vad som är rättvisande bild bör upphöra. Att 
införa rättvisande bild som standard i Sverige istället för god redovisningssed bör 
egentligen vara en självklarhet i och med de åtaganden som Sverige har efter 
medlemskapet i EU.  
 
Syftet med EU är att få harmoniserade regler över unionens alla medlemsstater för att 
främja företagande och handel över gränserna. Skulle Sveriges lagstiftning på 
redovisningsområdet vara mer harmoniserad med övriga medlemsstaters lagstiftning 
skulle jämförelsen mellan olika företag inom unionen bli lättare att utföra. 
Förutsättningen för att kunna åstadkomma en gemensam marknad är att alla 
medlemstater anstränger sig och är beredda att göra avkall på vissa av sina principer. 
Samarbetet på EU-nivån skulle annars bli resultatlöst. Enligt min mening är dock 
riskabelt att ta bort begreppet god redovisningssed eftersom begreppet blivit ett uttryck 
som länge tjänat som standard och är numera väl inarbetat både bland praktiker och 
intressenter. Att hävda att bestämmelsen i direktivet kan fungera som en fullgod 
ersättning för begreppet god redovisningssed är enligt min mening inte korrekt. I detta 
fall kan inte en redovisningsstandard bytas mot en annan eftersom direktivets innehåll 
är för oprecist och ger EU-medlemmarna för stora valmöjligheter. Begreppet rättvisande 
bild kan först komma att användas som en rättslig standard utan begreppet god 
redovisningssed när EG-domstolen gett begreppet en mera tydlig innebörd.  Det torde 
inte heller finnas något behov av en overrideregel i Sverige. I Sverige har 
försiktighetsprincipen en betydande roll i redovisningstraditionen. Det bästa sättet att 
skapa en rättvisande bild, om lagar och rekommendationer inte räcker till, är genom 
tilläggsupplysningar på det sätt som redan förekommer.  
 
Frågan om hur man skall tillämpa begreppen när det uppstår situationer där tillämparen 
skulle behöva avvika från lagar för att uppnå en rättvisande bild kvarstår dock. Enligt 
förarbetena till ÅRL skall vi i Sverige inte göra avsteg från lagen för att uppnå en 
rättvisande bild. Vissa av respondenterna har dock ansett att det kan vara nödvändigt i 
vissa fall. Det torde vara anmärkningsvärt att vi i Sverige inte får tillämpa begreppen på 
samma sätt som de gör i exempelvis Storbritannien men vissa av tillämparna går emot 
lagen och väljer att tillämpa EG-rätten istället. Syftet med harmoniseringen var inte att 
olika länder skulle tillämpa begreppen olika och inte heller att tillämpare inom landet 
skulle börja göra avsteg från den svenska lagen. Frågan kan ställas om respondenterna 
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aldrig funderat på att de faktiskt gör avsteg från lagen när de väljer att tillämpa 
rättvisande bild även om begreppet innebär att de går emot lagen. Det kanske är så att 
de ramlagar och rekommendationer som finns inom det svenska redovisningsområdet är 
så utförliga att behovet av en overrideregeln aldrig uppstår. Mot det talar dock 
respondenternas svar eftersom de anser att den möjligheten faktiskt finns. Sammantaget 
bör nog Sverige införa en overrideregel för att undvika att en lucka kan finnas i den 
svenska lagstiftningen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad innebär begreppet god redovisningssed för dig? 
 
2. Hur följer ni god redovisningssed i praktiken? 
 
3. Upplever ni att det är svårt att följa god redovisningssed? 
 
4. Vad anser ni vara fördelar med god redovisningssed? 
 
5. Vilka nackdelar finns med begreppet god redovisningssed? 
 
6. Hur skulle du diskutera förhållandet mellan god redovisningssed och   
att företaget skall uppvisa en rättvisande bild? 
 
7. Kan det hända att ett företag ibland måste göra avsteg från normer   
för att visa en rättvisande bild av företaget? 
 
8. Anser du att begreppet god redovisningssed har förändrats med tiden? 
 
9. Anser du att begreppet god redovisningssed borde avskaffas? Om ja, varför?  
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