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Begreppet �a true and fair view� finns med i EG: 4:e bolagsrättsdirektiv och i IAS 

rekommendationer, där det anses att begreppet är en övergripande målsättning med 

upprättandet av årsredovisningar. För att årsredovisningarna skall kunna visa �a true and fair 

view� av företagens ekonomiska situation skall man i speciella fall kunna avvika från regler, 

råd och rekommendationer med hjälp av tilläggsupplysningar och noter. Denna avvikelse går 

under namnet �overriding�. De frågor rörande �a true and fair view � som 4:e direktivet inte 

behandlar är: mening, innebörd, definitioner och kriterier, detta ställer till problem vid 

framställningar och då revisorer reviderar företagens finansiella rapporter. Innebörden skiljer 

sig åt då olika människor tolkar begreppet olika vilket kan leda till att jämförelser mellan 

företagen inte kan göras. Om alla tolkade och gav begreppet en egen definition så skulle det 

bli meningslöst med företagens finansiella rapporter då man inte vet hur just den som 

upprättat/reviderat de har för uppfattning om begreppet. Syftet med studien är att undersöka 

och jämföra hur olika revisorer, nationellt och internationellt, tolkar begreppet  � a true and 

fair view� och hur de förhåller sig till overriding-regeln. För att kunna belysa och jämföra de 

olika revisorernas syn på begreppet �a true and fair view� har vi valt att använda oss av ett 

hermeneutiskt perspektiv. Vi har diskuterat problemet med 6 verksamma revisorer, två från 

England, två från Sverige och en från Makedonien och en från Serbien. Därefter har vi från de 

samhällsvetenskapliga förutsättningarna och teorin kopplat in empirin. 

Det vi kom fram till i vår slutsats var bla att begreppet inte är tillämpligt på en internationell 

nivå i syfte att skapa en homogen marknad då de olika redovisningstraditionerna krockar med  

varandra. Det var inte bara de nationella redovisningstraditionerna som krockade utan även 

respondenternas kulturella och individuella medvetande. Som överordnad slutsats av vår 

studie fann vi att begreppet �a true and fair view� inte kan användas operationellt inom 

redovisningen, och speciellt inte som ett överordnat begrepp, eftersom ingen verkar veta vad 

dess egentliga mening är. Det bör ske genomgripande förändringar i de lagar, regler och 

rekommendationer som finns idag.  
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1. Inledning 
 

EU har en vision om en enhetlig marknad för dess medlemsstater, för att b.l.a. kunna 

underlätta jämförbarheten mellan företagen. För att möjliggöra detta var de tvungna att 

upprätta direktiv, eftersom lagändring i diverse länder skulle vara omöjliga att genomföra 

p.g.a. de olika redovisningstraditionerna i länderna. I dagens läge har EU för närvarande nio 

bolagsrättsliga direktiv, ett syfte med dessa direktiv var att försöka uppnå en gemensam 

redovisningsbas (tre av dessa nio direktiv berör redovisningsområden).    

 

Begreppet �a true and fair view� finns med i EG: 4:e bolagsrättsdirektiv och i IAS 

rekommendationer, där det anses att begreppet är en övergripande målsättning med 

upprättandet av årsredovisningar. För att årsredovisningarna skall kunna visa �a true and fair 

view� av företagens ekonomiska situation skall man i speciella fall kunna avvika från regler, 

råd och rekommendationer med hjälp av tilläggsupplysningar och noter. Denna avvikelse går 

under namnet �overriding�. 

  

Sverige ingick EES � avtal med EU 1994, vilket ledde till att den svenska lagstiftningen var 

tvungen att anpassas till de direktiv som grundats av de dåvarande medlemsländerna. 

(Artsberg, 2003) 

En av de principiella förändringarna som detta ledde till var införandet av begreppet �a true 

and fair view� som en övergripande princip.(Artsberg, 2003) 

 

 

Vissa länder har dock valt att inte ta med direktivets overriding paragraf. (Lönnqvist, ) 

Det ansågs att införandet av denna paragraf skulle leda till rättsosäkerhet då regeln innebär att 

man kan avvika från lagstiftningen då redovisningen inte skulle resultera i en rättvisande bild.   
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1.1 Problembakgrund 
 

Då Storbritannien ingick i dåvarande EG så infördes begreppet �a true and fair view� i 

direktivet. Innebörden av begreppet finns inte angivet i direktivet, men det finns anledning till 

att uppfatta begreppet som styrande för all redovisning. För att uppnå kravet på en rättvisande 

bild bör regler, råd och rekommendationer följas men det räcker inte alltid. I vissa speciella 

fall måste avvikelser från dessa regler, råd och rekommendationer göras för att uppnå en 

rättvisande bild � �a true and fair view�. Avvikelserna från regler, råd, och rekommendationer 

lämnas i noter. Företagen kan lämna tilläggsupplysningar om det behövs för att uppfylla 

kravet: �a true and fair view�. Avvikelser från lagar kan dock inte göras i Sverige. 

(Westermark, 1994) 

 

De frågor rörande �a true and fair view� som 4:e direktivet inte behandlar är: mening, 

innebörd, definitioner och kriterier, detta ställer till problem vid framställningar och då 

revisorer reviderar företagens finansiella rapporter. Innebörden skiljer sig åt då olika 

människor tolkar begreppet olika vilket kan leda till att jämförelser mellan företagen inte kan 

göras. Om alla tolkade och gav begreppet en egen definition så skulle det bli meningslöst med 

företagens finansiella rapporter då man inte vet hur just den som upprättat/reviderat de har för 

uppfattning om begreppet. 

 

Direktivet (4:e) har i de olika medlemsstaterna fått översättas fritt till det egna landets språk, 

vilket har gjort att meningsuppbyggnaden av begreppet skiljer sig åt från land till land.  

 

Då Sverige gick med i EU började implementeringen av direktiven i årsredovisningslagen och 

begreppet �a true and fair view� översätts till �rättvisande bild�.   

Begreppet �rättvisande bild� saknar emellertid en uttrycklig mening och definition och 

begreppets innebörd finns inte skriven i de lagar och rekommendationer som finns idag. 
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1.2 Problemformulering 
 

Begreppet �a true and fair view� saknar emellertid en uttrycklig mening och definition vilket 

kan leda till att revisorer inte riktigt vet hur de ska tillämpa begreppet i praktiken. Hur tolkar 

revisorerna begreppet �a true and fair view�? Vilken innebörd skulle revisorerna ge 

begreppet? Skulle tolkningarna av begreppet bli desamma i olika länder? Och hur förhåller de 

sig till begreppets overriding-regel. 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur olika revisorer, nationellt och 

internationellt, tolkar begreppet  � a true and fair view� och hur de förhåller sig till overriding-

regeln. 

 

1.4 Avgränsningar 
Av praktiska och ekonomiska skäl har vi valt att avgränsa oss till att studera tolkningar av det 

aktuella begreppet hos revisorer verksamma inom Storbritannien, Sverige, Serbien och 

Makedonien som antingen tillämpar direktiven eller IAS.   
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
För att studera olika fenomen kan man utgå från olika utgångspunkter,  ett positivistiskt 

perspektiv eller ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

För att kunna belysa och jämföra de olika revisorernas syn på begreppet �a true and fair view� 

har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv, som även går under namnet 

förståelseperspektiv. Detta för att vi ska kunna få en bättre förståelse för de personer vi har 

intervjuat och deras tolkningar av de olika ämnen vi tagit upp. Enligt Gilje och Grimen (2003) 

är det hermeneutistiska perspektivet relevant då ett ämne innehar olika datamaterial som 

består av meningsfulla fenomen, som exempelvis handlingar, muntliga yttranden och texter. 

Det är med hjälp av dessa fenomen vi vill närma oss förståelse för begreppet �a true and fair 

view� och de som ska försöka tillämpa det. Förståelse utgår alltid från det enskilda, d.v.s. 

individen/subjektet, detta gör att vi kan få en förståelse för hur begreppet påverkar olika 

individer i olika länder och på olika sätt. 

 

 

2.2 Angreppssätt 
 

2.2.1 Vetenskapliga metoder 
Det behövs vetenskapliga metoder för att kunna för att kunna förvärva vetenskaplig kunskap. 

Den formella metod- typen består av induktiv och deduktiv metod. (Starring, Svensson, 1994) 

De specifika består av kvantitativa och kvalitativa metoder. Vår metodansats bygger på 

kvalitativa studier.  

Den induktiva metoden utgår från att skapa generellt kunnande utifrån observationer av 

enskilda fall, en generell teori. 

Den deduktiva metoden utgår från generella regler från vilka slutsatser om enskilda fall kan 

dras. 

 

Vi använder oss av en kombination av de båda vetenskapsmetoderna som enligt Alvesson och 

Sköldberg kallas abduktion. Abduktion tar  sin utgångspunkt från empiriska fakta samtidigt 
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som de teoretiska föreställningsramarna finns kvar. Vi intervjuar individer för att kunna dra 

slutsatser av deras uppfattning om innebörden av begreppet �a true and fair view� (induktivt 

inslag). Samtidigt som vi  genom generella regler (den redan befintliga referensramen) 

kommer närmare empirin.  

Vi drar därefter nya slutsatser utifrån redan befintliga generella regler genom observationer av 

individerna vi intervjuat. Det verktyg vi använder oss av för att utveckla empirin är redan 

befintliga generella regler samt med hjälp av vår teoretiska referensram samlade in empirin. 

Vi ville således inte binda vårt arbetssätt vid antingen en induktiv eller deduktiv metod, det 

blev därför en kombination av båda metoderna. 

 

 

 

2.2.2 Ansats 
 

Kvalitativa och kvantitativa analyser är relaterade till två skilda målsättningar. Målsättningen 

med en kvalitativ analys är att �identifiera och bestämma ej kända eller otillfredsställande 

kända företeelser, egenskaper och innebörden med avseende på variationer, strukturer och 

processer� (Starring, Svensson, 1994). 

Kvantitativ analys har som målsättning att undersöka hur definierade företeelser och dess 

egenskaper och innebörd fördelar sig i en population, händelser, situationer och även 

undersöka om det finns något samband mellan två eller flera företeelser. Kvalitativa studier 

går från del till helhet vilket skapar förståelse för sammanhanget. 

 

Vi har valt en kvalitativ ansats i vår studie, då vi anser att målsättningen med vår analys är att 

identifiera och bestämma den otillfredsställda innebörden i begreppet �a true and fair view�. 

Vi ville försöka närma oss en fullständig förståelse (d.v.s. tolkning av intervju personens 

handlande) för de personer som vi intervjuade, de skulle vi omöjligt kunnat uppnå vid en 

kvantitativ ansats som kartlägger och kvantifierar beskrivningar och händelser.  

Mått såsom antal, frekvens eller samband mellan måtten är det som koncentreras vid en 

kvantitativ studie, vilket inte passar vårt problems karaktär. 
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
 

2.3.1 Primära källor 
 

Våra primära källor är våra intervjuer. För att kunna nå våra intervjupersoner och fastställa en 

tid för intervjun har vi använt oss av �elektroniska metoder�, d.v.s. vi har innan intervjun haft 

kontakt med personerna via s.k. �e-mail�. Intervjuerna har dels varit av besöks karaktär och 

dels via telefon. De besökande intervjuerna har de skett ansikte mot ansikte, för att kunna få 

mer detaljerade och uttömmande svar än om vi skulle ha tagit det via telefon. Vi använde oss 

av samtalande form i intervjuerna eftersom vi ville ta reda på hur de personer som vi 

intervjuade tillämpade begreppet  �a true and fair view� och vilken mening och tolkning de 

hade om begreppet. Genom att diskutera med våra respondenter kunde vi få en klarare bild av 

hur begreppet används och tolkas av olika individer och länder. Vi valde att inte ge 

respondenterna frågorna i förväg på grund av att vi ville ha spontana och ej tillrättalagda svar.    

 

Vi har valt våra fall länder efter hur deras redovisningstradition skiljer sig åt och vi ville även 

ha med länder som hade infört overriding regeln till fullo därav val av fall länder. I Serbien 

fick vi, genom kontakter, ett erbjudande om vi ville intervjua en verksam revisor. Vi ville 

dock även ha med länder som Tyskland, Frankrike och Danmark men det var svårt att få tag i 

någon som kunde ställa upp och framförallt någon som kunde tala engelska dessa tre länder är 

även våra bortfall i fråga om länder. 

 

För att begränsa urvalet använde vi oss av representativa urval, vi valde slumpmässigt ut 

respondenterna, i fråga om verksamma revisorer, för att vi ville få ett mer allsidigt perspektiv 

istället för att koncentrera oss på personer med mest och bäst erfarenhet inom området. Vi 

ville från början ha med två verksamma individer från varje land för att kunna göra 

individuella jämförelser. Det var väldigt få som kunde ställa upp så vi fick korta ned frågorna 

och försökte då övertyga respondenterna till att gå med på en kort intervju, Även här hade vi 

lite problem men till slut hittade vi verksamma revisorer som kunde ställa upp.  
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2.3.2 Sekundära källor 
 

Våra sekundära källor består av de böcker, artiklar, databaser samt olika internetsajter som vi 

valt att plocka ut information ifrån. Utifrån dessa har vi kunnat bygga upp vår teori och fått en 

förståelse för begreppet �a true and fair view�.  
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3. Samhällsvetenskapliga förutsättningar 
 

 

3.1 Begreppets uppkomst 
 

Begreppet �a true and fair view� grundades i Storbritannien och 1948 lagstiftades begreppet i 

Storbritannien i  Companies Act (Chambers, Wolnizer, 1991). Det brittiska begreppet � a true 

and fair view� motsvarar det svenska begreppet �rättvisande bild�.  

 

Det kan inte förklaras varför man använde sig av just orden �true� and �fair� (�sann� och 

�rättvis�). Artsberg (2003) anser att det är viktigt att båda orden finns med i begreppet 

eftersom det är möjligt att vara �true�(�sann�) utan att för den skull vara �fair� (�rättvis�). 

Problematiken ligger i hur man ska kunna tolka dessa ord och tillämpa de på bästa möjliga 

sätt i praktiken. 

 

1973 blev Storbritannien medlem i dåvarande EG (nuvarande EU), det var då begreppet �a 

true and fair view� infördes i EG-direktiven. Begreppet har sedan dess haft en central 

betydelse i engelsk redovisning. 

 

 

 

3.2 Historik EG-direktiv 
 

1971 publicerade EG-kommissionen ett första utkast till det fjärde direktivet. Då fanns 

begreppet �a true and fair view� inte med i artikel 2. Det var först senare då Storbritannien 

valde att bli medlem (1973) i dåvarande EG som begreppet infördes i direktivet. Problemet i 

det andra utkastet var att en del gjorde tolkningen att om de bara följde direktivets föreskrifter 

så skulle årsbokslutet ge �a true and fair view�. 
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Redovisningsharmonisering 

Under 1978 arbetade EU mot att harmonisera medlemsländernas redovisningslagstiftning, 

försöket misslyckades då de olika medlemsstaterna har mycket olika redovisningstraditioner 

som också är starkt kopplade till dess nationella redovisningslagstiftning. Som ett resultat av 

detta upprättades därför nya direktiv som skulle gynna harmoniseringen inom olika områden 

på den gemensamma marknaden. Det första utkastet till det 4:e direktivet artikel 2 tar upp ett 

krav på att årsbokslutet ska upprättas enligt �a true and fair view� för samtliga 

medlemsländer. 

 

Begreppet rättvisande bild i EU: s fjärde direktiv artikel 2: (Thorell, 1993) 

 

1) Årsbokslutet skall bestå av balansräkningen, resultaträkningen och noterna. Dessa 

handlingar bildar en helhet. 

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

3) Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska 

ställning och resultat. 

4) När tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte räcker till för att ge en 

rättvisande bild enligt punkt 3, skall ytterliggare upplysningar lämnas. 

5) Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i detta direktiv är oförenlig med den 

skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från den förstnämnda föreskriften 

så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje sådant avsteg skall anmärkas i en not 

med upplysning om skälen för avsteget och om den inverkan som detta kan ha på bolagets 

tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat. Medlems staterna får bestämma när 

avstegen kan ske och får föreskriva de undantagsregler som behövs. 

6) Medlemsstaterna får tillåta eller kräva annan information lämnas i årsboksluten utöver 

vad som fodras enligt detta direktiv.   
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3.3 Föreställningsram, IASB 
 

För att försöka fånga redovisningens väsen utformade IASB en så kallad 

referensram/conceptual framework. Det är ett sammanhängande system av hierarkiska mål 

och principer som förklarar eller bestämmer redovisningens syfte och funktion. Ur denna kan 

enskilda regler härledas. 

 

Föreställningsramen (conceptual framework) innehåller vanligtvis fem olika delar:  

 

1. Diskussion om redovisningens syfte (n) 

2. Informationskvalitativa egenskaper/kriterier 

3. Definition av Balans- och resultaträkningens poster 

4. Kriterier för redovisning och mätning 

5. Kapitalbegrepp 

 

Det är de kvalitativa egenskaperna/kriterierna i punkt nummer två ovan som hjälper 

revisorerna i deras strävan efter att upprätta �a true and fair view� av företagens 

årsredovisningar. 

De kvalitativa egenskaperna/kriterierna består av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.  

 

Begriplighet  

Innebär att för att redovisningens information ska vara relevant är det viktigt att mottagaren 

förstår innebörden av den information som ges. Om redovisningen är begriplig beror även på 

de förkunskaper som mottagaren besitter. (Smith, 2000) 

 

Relevans  

Redovisningsinformation kan sägas vara relevant då den innehåller alla väsentliga 

ekonomiska händelser som skett under perioden och en analys av hur den ekonomiska 

situationen kan tänkas se ut vid årets slut. (Artsberg, 2003) 
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Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas att redovisningsinformation ska innehålla �rätt� information och 

inte vara vinklad för att användaren ska kunna lita på den.  

Olika egenskaper som ska ge tillförlitlig information är: korrekt bild (�faithful 

representation�), innebörd före form (substance over form), neutralitet, försiktighet och 

fullständighet 

 

Korrekt bild: Här gäller det att använda sig utav uttrycket Validitet, d.v.s. att det finns ett 

samband mellan handling och verkan. 

Innebörd före form: Vid transaktioner där den ekonomiska innebörden och juridiska formen 

sammanfaller ska den ekonomiska innebörden gå före den juridiska formen. 

Neutralitet: Redovisningsinformationen som ges får inte manipuleras eller påverkas för att 

kunna uppvisa ett bättre resultat. 

Försiktighet: Då redovisningsmätningen är behäftad med osäkerhet är det viktigt att iaktta 

försiktighet vid uppskattning av skulder och förluster. 

Fullständighet: För att inte bli vilseledd av den information som ges är det viktigt att 

redovisningsinformationen är fullständig. 

(Artsberg, 2003) 

 

Jämförbarhet 

Det viktiga med jämförbarheten är att kunna jämföra samma företag över tiden, samt att 

kunna jämföra olika företag med varandra. För att kunna jämföra ett företag över tiden måste 

företaget använda sina redovisningsprinciper på ett konsekvent sätt. (Artsberg, 2003) 
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3.4 Overriding-regeln 

 
Begreppet overriding återfinns i den engelska doktrinen och innebär att det är tillåtet att 

överskrida eller åsidosätta vissa redovisningsnormer i de fall redovisningsnormerna inte är 

tillräckliga för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomi. Denna overriding regel har 

givit upphov till meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna inom EU. Vissa länder  

(ex Tyskland och Sverige) anser att man inte ska kunna bryta mot den rådande lagstiftningen 

för att uppnå en rättvisande bild. Samtidigt gäller, enligt den brittiska uppfattningen att �a true 

and fair view� är den absoluta målsättningen gällande all redovisning. Detta leder till att det 

vid särskilda situationer kan bli nödvändigt att avvika från lagstiftningen för att företagen 

skall kunna uppnå �a true and fair view�. 
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4.Teori 
 

4.1 Tre skilda nivåer av mänsklig mental programmering 
Den mänskliga naturen  

Den mänskliga naturen är det som alla människor har gemensamt den har ärvts via generna 

och kan liknas vid datorns operativ system. Vi kommer inte att gå in på detta område i vår 

studie. 

 

Kultur 

En människas kultur är inlärd den är således inte ärvd och den härstammar från den sociala 

miljön och inte från generna. 

 

Personlighet 

En människas personlighet är en unik uppsättning av mentala program som inte delas med 

någon annan människa. En människas personlighet är delvis inlärt, vilket innebär att det är 

sammankopplat både med den kollektiva delen, d v s med kulturen och av unika personliga 

erfarenheter. En människas personlighet består även av en unik genuppsättning vilka är ärvda. 

 
 

 

 

Personlighet

      Kultur 

          Den 
mänskliga naturen

Ärvt /Inlärt

Inlärt 

Ärvt 

Specifikt för 
individ 

Specifikt för 
grupp eller 
kategori 

Universellt 

Fig 1Hofstede G., Organisationer och kulturer, 1991 
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4.2 Kultur 

 
4.2.1 Redovisningstraditioner 
 

Utvecklingen av redovisningen kännetecknas av två dominerande redovisningstraditioner, den 

anglosaxiska och den kontinentala traditionen. (Smith, 2000 ) 

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

USA och de brittiska samväldesländerna, de resterande västeuropeiska länderna samt Japan 

omfattas i huvudsak av den kontinentala redovisningstraditionen.  

 

Det finns väsentliga skillnader mellan de olika redovisningstraditionerna. En skillnad är 

huruvida det finns en koppling mellan beskattning och redovisningssystemet. I den 

kontinentala redovisningstraditionen finns det en stark koppling mellan dessa två samtidigt 

som de i den anglosaxiska redovisningstraditionen inte är kopplade i samma utsträckning. 

En annan skillnad mellan de två redovisningstraditionerna är deras syn på vad som menas 

med �riktig� redovisning, den kontinentala redovisningstraditionen anser att en riktig 

redovisning uppnås genom att redovisningen stämmer överens med lagen. Den anglosaxiska 

redovisningstraditionen anser däremot att en riktig redovisning uppnås genom att 

redovisningen är �true and fair�. (Smith, 2000) 

 

 

4.2.2 Språket - översättningen 
 

Begreppet �a true and fair view� infördes (som tidigare nämnts) i alla EU � länder 1994 och 

har översatts till det egna landets språk vilket har lett till att det fått olika innebörd i de olika 

medlemsländerna.  

 

Innebörden i begreppet �a true and fair view� finns inte preciserat i direktivet, detta leder till 

att det är svår att se vad som egentligen var meningen med begreppet vid direktivets tillkomst. 

Då begreppet blivit en del av EG � rätten kan det inte längre tolkas enbart efter det nationella 

perspektivet. (Thorell, 1993) 
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I Tyskland har lagstiftaren valt att översätta begreppet till �ein den tatsächilchen 

entsprechendes bild� � �en bild som motsvarar de faktiska förhållandena �, vilket innebär att 

om redovisningen följer lagens föreskrifter så leder detta till en rättvisande bild. Tysklands 

översättning stämmer knappast överens med det engelska begreppet �a true and fair view� 

oavsett om man tolkar dess version ordagrant eller som en helhet. (Walton, 1993) 

 

En del länder har valt att implementera begreppet som två-ordigt, dvs. dual samtidigt som 

andra länder har valt att bara använda ett ord �Unitary. 

Nobes och Alexander (1994) 

 

 

4.2.3 Den konventionalistiska meningsteorin 

 

 Iden i denna meningsteori är att vi kommer överens om vad vi menar med ett ord eller en 

term. Därefter så använder vi orden eller termen på samma sätt. Att förstå meningen med 

termen �a true and fair view� innebär endast att vi kommer att använda denna term på ett 

korrekt sätt men det betyder inte att vi förstår termens sanna eller verkliga betydelse.  

( Westermark, 2005) 

 

 

4.2.4 Begreppets roll som en Symbol 
 

Begreppet �a true and fair view� har sina begränsningar och själva innebörden av den tycks 

vara delad. Trots detta har begreppet ändå en symbolisk roll vad gäller den professionella 

status som revisorer har. Symboler kan bestå i ord, bilder eller objekt och de har en särskild 

betydelse och den känns bara igen av dem som verkar inom denna kultur. Begreppet �a true 

and fair view� verkar inom en kulturell grupp bestående av revisorer och begreppets karaktär 

liknas vid en pelare som stöttar upp revisorernas status. För att begreppet skall kunna 

ha/bibehålla en etablerad professionell position är det av stor vikt att revisorerna har gedigna, 

speciella kunskaper för att upprätthålla begreppets status.   
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4.3 Personlighet 

 

 
4.3.1 A true and fair view - en tolkningsfråga 
 

Enligt ÅRL är rättvisande bild det yttersta syftet med upprättandet av årsredovisningen. Det 

råder dock tvetydigheter kring definitionen av begreppet (och vad begreppet var avsett för) 

inte bara länder emellan utan även från person till person. En del anser just att styrkan ligger i 

att det inte finns någon klar definition av begreppet medan andra anser detta vara en svaghet.  

Även om en definition av begreppet skulle publiceras så skulle det kanske klarna för vissa 

individer samtidigt som begreppet teoretiskt sett skulle kunna bli luddigare för andra, 

eftersom det beror på vem definitionen fastställts av. (Rutherford, 1985)  

 

Vi har valt att dela in tolkningsteorierna i fem grupper 

 

 

 
4.3.1.1 Lingvistisk tolkning:  

Kommunikation äger rum med tecken och dessa tecken delas in i för ett analytiskt syfte upp i 

�Signifier� och �the Signified�. �Signifier� är ordet eller flera ord vilka är skrivna eller sagda 

och �the signified� är den underliggande uppfattningen som  kommuniceras. Symbolerna 

verkar inom  kulturella grupper som har en överenskommen mening. När man tillämpar detta 

i redovisnings termer så ses orden a true and fair som individuella ord och dessa ord kan ha 

mycket breda och generella tolkningar. Orden förändras med tiden och inom den kulturella 

grupp där den används. (Walton, 1993)  

 

Nobes och Alexander (1994) tar upp att begreppets olika ord, a true and fair view, uttrycker 

olika saker. Med truth (sanning) menas att redovisningen överensstämmer med fakta och att 

det med fairness (rättvisa) menas att redovisningen inte är vilseledande. Vidare anser de att 

den obestämda artikeln �a� kan ges ett utrymme för flera olika sanna och rättvisa bilder i 

företagens finansiella rapporter.  
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4.3.1.2 Historisk tolkning 

Rob Bryer anser att en historisk �true and fair� måste baseras på den faktiska meningen av 

orden, nämligen baserad på fakta och objektiv. Enligt Bryer kan detta förklaras genom 

redovisningsteorin �the Capital Revenue� ( Companies Act 1844, 1856). Meningen med 

redovisningen var att räkna ut den realiserade avkastningen på kapitalet där alla investerare 

hade lika tillgång till. Tre slutsatser kan dras från  den historiska tolkningen. 

1. Det är viktigt att förklara uppkomsten av begreppet a true and fair view.  

2. Redovisningen måste ses som ett politiskt-ekonomiskt intresse och inte som ett bransch-

ekonomiskt. 

3. Bevis behöver samlas av det som hänt varje dag och som är relevant för redovisningen, dvs. 

faktabaserad redovisning. (Vieten, 1996) 

 

4.3.1.3 Legalistiskt synsätt  

Med legalistisk tolkning avses att EG-domstolen avgör begreppetsinnebörden. (Vieten, 1996) 

Detta avser dock att domstolarna kommer att ha den information och det material som läggs 

fram och ge �den rätta� tolkningen därefter.  

 

4.3.1.4 Ett begrepp oberoende av regler och normer 

Denna tolkning utgår från att årsredovisningar inte kan upprättas med enbart tillämpningar av 

lagar, vidare anses det att begreppet inte skall ha någon definition för då kan hela meningen 

med begreppet gå förlorat (Tweedie, 1985).  Det skall från fall till fall gå att göra avvikelser 

från lagar och rekommendationer beroende på situationen. Begreppet �a true and fair view� 

skall vara överordnat allt annat.  

 

4.3.1.5 Teknisk tolkning: 

Den tekniska tolkningen består av en samling lösningar av förflutna problem, uppkomna i 

specifika ekonomiska situationer vilka är ihopsamlade över åren och är kopplade till någon 

speciell underliggande princip. Det kan enligt denna tolkning ses som att, meningen a true and 

fair view är konstruerad, meningen relateras till en speciell kulturell grupp och att meningen 

förändras över tiden. ( Walton, 1993) 
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Enligt Lönnqvist (1997) finns det en tänkbar tolkning av begreppet rättvisande bild vilken är 

att ett antal kvalificerade personer kommit överens om hur ett företags ekonomi bör se ut. 

 

4.3.2 Den kausala meningsteorin 

 

Denna teori innebär att ett ord eller en term påverkar vårt medvetande med en viss effekt. 

Tankarna leds i en viss riktning och orden eller meningen är påverkade av denna effekt. 

Effekten kan vara en ide, en tanke olika positiva och negativa associationer mm. Meningen 

består av det mentala tillstånd som här orsakas av termen a true and fair view. De 

komplicerande konsekvenser denna teori får i just det här fallet är att olika människor 

associerar till olika saker, olika tankar och olika idéer när de läser termen �a true and fair 

view�. De individuella olikheterna består även om de talar samma språk.(Westermark, 2005) 

 

 

4.3.3  Begreppets roll som �a Term of art� 
Edey (1971) beskriver true and fair som �a term of art�. Orden true and fair betyder sannolikt 

att årsredovisningen ger en sann och/eller rättvis framställning av företagens finansiella 

rapporter. 

 

Walton (1993) anser att det inte är själva orden i begreppet som har någon betydelse för att 

förstå företagens finansiella rapporter. Orden kan däremot ha olika meningar i allmän 

användning och då en term används i ett redovisnings sammanhang då det blir det �a term of 

art� och får en specifik mening.  

 

 
 
4.3.4 Interkulturell kommunikation 
 
Intressenterna av ett företags finansiella rapporter har olika behov av information, syftet med 

de finansiella rapporterna är att förmedla och tillgodose intressenterna informations behov. 

Olika intressenter från de olika intressentgrupperna lägger sin tyngdpunkt på olika 

intresseområden i rapporterna och alla de olika intressenternas behov av viss information bör 

tillgodoses på ett likgiltigt sätt.  
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En förutsättning för att kommunikation skall kunna äga rum krävs det minst två parter vilka 

Robbins (1994) benämner sändare och mottagare. Då intressenterna läser och tolkar ett 

företags finansiella rapporter sker en skriftlig kommunikation mellan just intressenterna och 

företaget det sker även en kommunikation mellan företaget och revisorerna. Det kan vara 

svårt att kommunicera effektivt även under de bästa omständigheterna. Olika kulturella 

bakgrunder är en stor faktor till kommunikations svårigheter då den information som sändaren 

sänder ut och det som mottagaren avläser baseras på deras kulturella bakgrunder som inte är 

desamma för olika individer. Ju större bakgrunds skillnad sändaren och mottagaren har desto 

större är risken att mottagaren tolkar det sända annorlunda. Människor från olika kulturer 

tolkar och utvärderar saker olika och följaktligen så agerar de olika, (Robbins, 1994). 
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5.Empiri 
Respondenterna 1 & 2 verksamma i England 

Respondenterna 3 & 4 verksamma i Sverige 

Respondent 5 verksam i Serbien   

Respondent 6 verksam i Makedonien 

 

 

5.1 A true and fair view 
 

Respondent 1: Respondenten anser att meningen med begreppet �a true and fair view� i 

redovisningen är själva grunden till redovisningen som helhet, utan detta begrepp hade 

redovisningen varit meningslös. Respondenten anser vidare att begreppet a �true� and fair 

view är ett mål som revisorerna strävar efter i sitt arbete. Vägen till målet kan komma att stöta 

på komplikationer vilka måste reduceras för att slutligen nå målet, �a true and fair view�.  

 

Respondent 2: Respondenten anser att begreppet a true and fair view är en sorts avspegling 

av företagets ekonomiska situation på marknaden som visar hur företaget ligger till på 

marknaden. Meningen med begreppet är till för användarna�. 

 

Respondent 3: Respondenten anser att en rättvisande bild av företagets finansiella situation 

ges en mening då rapporten innehåller information som är tillräckliga � 

 

Respondent 4: Respondenten anser sig inte kunna ge begreppet den rätta meningen eftersom 

den enligt respondenten inte finns.Hand i hand med god redovisningssed (det kändes som om 

respondenten inte kunde mycket om rättvisande bild). 

 

 

Respondent 5: Respondenten kan inte ge begreppet en enda mening. Allt inom redovisningen 

är beroende av diverse omständigheter vilket kan leda till att en bild av företagets ekonomiska 

situation kan vara sann och rättvis i ett sammanhang samtidigt som bilden inte behöver vara 

sann & fair i ett annat sammanhang. Begreppets mening skiftar även från vilket perspektiv 

man tittar från. Det går nog inte att säga att nu avspeglar de finansiella rapporterna den sanna 
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och rättvisa bilden, det hela beror på tidsaspekter, sammanhang samt ur vilket perspektiv det 

ses ifrån. 

  

Respondent 6: Respondenten anser att det inte går att säga att någonting är sant. �Om vi tar 

bordet här där vi sitter, jag kan säga att dess livslängd är 10år men det är bara bedömningar 

det behöver inte vara sant, bordet kanske bara håller i 8år men det som räknas är hur fair jag 

var när jag gjorde bedömningen.� respondenten anser att det även gäller vid val av principer, 

en del principer visar en bild samtidigt som en annan lika tillämpbar princip visar en annan. 

Det som är avgörande enligt respondenten är hur man gjort sina val, var det för att man ville 

visa en fair presentation eller var det för att visa mer vinst/förlust. Meningen med begreppet är 

alltså enligt respondenten att reducera de som vill ge en missvisande bild. 
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5.2 Sanning 
 

Respondent 1: Respondenten anser att sanning ska baseras utifrån direkta eller indirekta 

givna fakta. För att kunna försvara min ståndpunkt måste jag kunna bevisa mina val av 

handlingar, det kan jag bäst göra då jag kan peka på de fakta jag har utgått ifrån.  

 

Respondent 2: Respondenten ansåg att det som det måste finnas en grund till sanning man 

måste kunna bevisa att någonting är sant.  

 

Respondent 3: Respondenten anser att sanning kan ses som någonting som passar in i 

sammanhanget.  

 

Respondent 4:Respondenten anser att det är både svårt att definiera sanning och att det 

ibland även är svårt att bevisa att någonting är sant. Respondenten anser vidare att det även är 

svårt att visa att någonting inte är sant. 

 

Respondent 5:Respondenten anser att man, om man hamnar i en situation där man måste 

försvara sin ståndpunkt inte alltid behöver bevisa att något är sant utan tvärtom man måste 

visa på att det man sagt eller skrivit inte är falskt. 

 

Respondent 6: Anser att sanning är att inte ljuga.  
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5.3 Begreppets roll i redovisningen 
 

Respondent 1: Respondenten anser sig arbeta mot att uppnå �a true and fair view� i sitt 

arbete. Informationen som finns i de finansiella rapporterna är avsedda förr användarna och 

för att uppnå �a true and fair view� ser respondenten till att det som står i rapporterna stämmer 

med verkligheten. Respondenten anser vidare att rapporterna inte kan visa flera �true and fair 

views� vid en aktualiserad tidpunkt, men företagets ekonomi ändras med tiden och då avläggs 

nya rapporter som skall uppvisa �a true and fair view� just för den tidpunkten. Respondenten 

tycker inte att det finns några brister i de regler och rekommendationer som finns idag 

angående begreppet för det är erfarenhet och kunskap som är av betydelse när man ska 

försöka upprätta �a true and fair view�.  Respondenten anser vidare att redovisningen skulle 

förlora sin betydelse om begreppet försvann från redovisningen.  

 

Respondent 2: Respondenten tycker sig ha begreppet i ryggmärgen när han/hon arbetar. Det 

är något som revisorerna vet att de ska uppnå när de reviderar olika företags finansiella 

rapporter. Respondenten anser att det skulle vara slutet för redovisningen om begreppet skulle 

plockas bort från regelverket. Begreppet som det ser ut idag är tillräcklig som hjälp för att 

kunna nå sitt syfte och behöver inte enligt respondenten göras om. 

 

Respondent 3: Respondenten anser sig jobba både mot rättvisande bild och mot god 

redovisningssed. Respondenten anser nämligen att dessa två begrepp går hand i hand med 

varandra. Respondenten anser även att begreppet har medfört att de finansiella rapporterna 

inte behöver vara 100 % korrekta, och att detta har lett till en uppmjukning i redovisningen. 

Respondenten anser att ett företags finansiella rapporter kan ge olika bilder av dess ekonomi 

som alla kan vara rättvisande beroende på vem som reviderar och vem som upprättar dem. Då 

vi frågade respondenten om de restriktioner som finns i regler och rekommendationer är 

tillräckliga för att skapa en rättvisande bild? Svarade respondenten med att det fanns det �men 

om man följer god redovisningssed kan �a true and fair view � uppnås. 

 

 

Respondent 4: Anser att de bedömningar som respondenten gör leder till en rättvisande bild 

utifrån den egna utgångspunkten men säger även att han/hon kommit i konflikt med företag 
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om vad som ger en rättvisande bild och vad som inte gör det. Respondenten anser vidare att 

om konflikten redan uppstår vid steg 1 måste det vara något fel med det begrepp som finns 

idag. Begreppet är för diffust och bör kopplas till någon form av vägledning om det ska ha 

någon roll i redovisningen.  

 

Respondent 5: Respondenten resonerar ungefär på samma sätt men tycker att begreppet inte 

borde ha specifika krav utan tycker att begreppet borde bytas ut mot något som passar 

nutidens redovisning.  

 

Respondent 6: Respondenten anser att det är praxis och professionalism som gör att man kan 

uppnå �a true and fair view�. Respondenten anser vidare att det borde finnas specifika krav på 

vad som avgör att de finansiella rapporterna utgör �a true and fair view�. 
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5.4 Overriding-principen 
 

Respondent 1: Anser att man bör bryta mot de lagar, regler och rekommendationer om så 

krävs för att kunna visa en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. 

 

Respondent 2: Anser detsamma som respondent 1, att det vid specifika situationer är 

nödvändigt att bryta mot de regler och rekommendationer som finns. Om det ger en 

missvisande bild med de befintliga regler och rekommendationer skulle redovisningen vara 

meningslös just därför anser respondenten att en overriding regel behövs. 

 

Respondent 3: Anser att om det skulle vara nödvändigt borde man kunna avvika från regler 

och rekommendationer för att de finansiella rapporterna ska kunna ge den bild av företaget 

som är rättvisande. Respondenten anser vidare att det är synd att Sverige inte har infört 

overriding regeln. Det är enligt respondenten nödvändigt det dras en gräns mellan redovisning 

och beskattning, för att kunna minimera risken för �fusk�. 

 

Respondent 4: Då beskattning och redovisning är kopplade till varandra kan vi i Sverige inte 

införa overriding regeln. 

 

Respondent 5: Anser att man bör följa de regler och rekommendationer som finns, om det 

finns brister inom lagen bör dessa ändras istället för att overriding regeln tillämpas. 

 

Respondent 6: Anser att det inte bör brytas mot regler och rekommendationer för att företag 

ska visa �a true and fair view�. Respondenten anser möjligheten med att kunna avvika från 

regler och rekommendationer skulle leda till att de flesta skulle motivera sina val med att det 

sättet ( d.v.s. avvikelsen) leder till en mer �true and fair view�. Då det inte anges i IAS vilka 

specifika situationer som gäller då man kan avvika från regler och rekommendationer skulle 

det vara svårt att avgöra och framförallt bevisa att avsikten var att visa eller missvisa �a true 

and fair view�.   
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5.5 Implementering av begreppet � a true and fair view� 
 

Till respondent 1 och 2 ställde vi inte frågor om detta ämne eftersom de inte har behövt 

översätta begreppet. 

 

Respondent 3: Anser att begreppet aldrig kan få samma betydelse som i Storbritannien då 

både redovisningstraditionerna och kulturen skiljer sig åt i de olika länderna. Det är först när 

beskattning och redovisning separeras som det kan leda till en mer samstämmig innebörd av 

begreppet. 

 

Respondent 4: Kan inte uttala sig om det då respondenten inte har någon uppfattning om hur 

begreppet tillämpas i Storbritannien.  

 

Respondent 5: Anser att innebörden av begreppet i Serbien är detsamma som i 

Storbritannien. 

 

Respondent 6: Anser att det inte går att uttala sig om begreppet har samma innebörd då det 

har gått så kort tid sedan de implementerade IAS med begreppet till revision i landet, vilket 

enligt respondenten skedde i Maj 2004. Det respondenten anser sig veta är att de går mot rätt 

riktning när det gäller tillämpningen.  
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6 Analys 
 

I vår analys utgår vi från de samhällsvetenskapliga förutsättningarna och teorin för att sedan 

koppla in empirin. 

 
 
6.1 Kultur + Personlighet 
 
Ett överordnat begrepp utan given innebörd, definition eller mening ger utrymme för flera 

olika tolkningar beroende på kulturell bakgrund och personlighet, vilket vi kan finna både i 

doktrin och empirin. De samhällsvetenskapliga förutsättningarna utgör grunden till begreppet 

men de är olika för olika individer och även för olika länder. Som vi sett hos våra 

respondenter har de tagit till sig begreppet och bearbetat det m h a dess kulturella bakgrunder 

och personligheter. 

 

 
 

Som vi kan se krävs det en homogen kultur för att ett begrepp skall kunna vara överordnat 

allt, då en individs personlighet är unik får vi olika tolkningar och meningar med begreppet 

vilket vi kan se i empirin såväl som i doktrinen. Vi kommer vidare att diskutera de olika 

delarna i denna modell och m h a teorin koppla in empirin i våra resonemang. 

Personlighet

      Kultur 

          Den 
mänskliga naturen

Tolkningar
Kausal mening 
�Term of art� 
Interkulturell 
kommunikation 

Redovisningstraditioner 
Språk 
Konventionalistisk 
mening 
Symbol 

EG-direktiv 
IAS 
Overriding 
�a true and 
fair view� 
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6.2 Kultur 

 

 
6.2.1 Redovisningstraditioner 
 

De olika kulturella bakgrunder som de olika länderna har gör det svårt att införa begreppet �a 

true and fair view� som ett överordnat begrepp. Detta pga. enligt empirin och doktrin de olika 

redovsiningstraditionerna. Vi kunde se likheter med Smiths (2000) resonemang och våra 

respondenter. Respondenterna från England och en från Sverige fann att det i första hand var 

viktigt att redovisa �a true and fair view� och avvika från lagar och rekommendation om det 

skulle vara nödvändigt vilket även hör ihop med deras redovisningstradition (dock ej 

respondenten från Sverige) de resterande respondenterna ansåg att man inte ska kunna avvika 

från regler och rekommendationer utan redovisningen skall stämma överens med lagen vilket 

även här hör ihop med deras redovisningstraditioner. Vi kunde även se att respondenterna i 

Sverige fortfarande strävade efter God redovisningssed vilket även det hör till deras 

redovisningstraditioner.  

 

6.2.2 Språket � översättningen 
 

Det vi kan se i både empirin och doktrin är att begreppet har översatts olika i olika länder 

vilket gör att det ursprungliga syftet försvinner. Respondenterna som inte var från begreppets 

ursprungsland ansåg det inte vara viktigt att de finansiella rapporterna gav en �true� bild men 

däremot en �fair� bild samtidigt som det i England är av stor vikt att det är just både och.  

Enligt Walton (1993) får begreppet en specifik mening i redovisningssammanhang men vi ser 

inte att det lutar åt det håller heller då våra respondenter hade olika uppfattningar om just 

meningen med begreppet. 
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6.2.3 Den konventionalistiska meningsteorin  

 
Vår empiriska studie visar även på att respondenterna var eniga om vad som är avsikten med 

begreppet men de hade inte samma uppfattning om hur begreppet skall tillämpas i 

redovisningen. Respondenterna verksamma i England anser att allt skall göras för att de 

finansiella rapporterna skall uppvisa �a true and fair view� omständigheter som kan komma 

att �störa� vägen till detta skall reduceras även om det innebär att man skall avvika från regler 

och rekommendationer.  De övriga respondenterna anser att det räcker med att de finansiella 

rapporterna uppvisar en rättvis bild då en sann inte existerar, de var dock oeniga om 

avvikelserna från lagar och rekommendationer (overridin-regeln) då en respondent syftade på 

att det skulle vara omöjligt pga. att beskattningen och redovisningen går ihop och en annan 

syftade på att det är svårt pga. att vissa skulle �fuska�. Detta kan vi även se implikationer på 

från doktrin där syftet med den brittiska redovisningen är att man till varje pris skall uppnå �a 

true and fair view� vilket kan leda till att man i särskilda situationer kan komma att avvika 

från lagar och rekommendationer för att uppnå �a true and fair view�. Samtidigt som det i 

Sverige inte är tillåtet att avvika från regler och rekommendationer för att uppnå en 

rättvisande bild.  

  
 

 

6.2.4 Begreppets roll som en Symbol 
 

En del av de tillfrågade revisorerna ansåg att begreppet kan visa flera än bara en �true and fair 

view� av företagets rapporter precis som Nobes och Alexander (1994 ) påpekat.  

 

Enligt flera av respondenterna behövs revisorer för att de finansiella rapporterna som 

företagen publicerar ska vara av väsentlighet. Revisorerna ger de finansiella rapporterna en 

trovärdighet genom att bekräfta att det som finns i rapporterna stämmer överens med 

verkligheten dvs. att de finansiella rapporterna ger �a true and fair view� av företagets 

ekonomi. De fel som är väsentliga för användarna av företagets ekonomiska rapporter skall 

revisorerna eliminera och dessa fel kan upptäckas om revisorerna är väl insatta i företaget och 

dess ledning samt genom erfarenhet. I och med detta och då begreppet �a true and fair view� 

är överordnat allt i redovisningen kan begreppet ges rollen som symbolisk.  
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Revisorns roll som symbolisk innebär att den professionella statusen är viktig för att 

upprätthålla positionen på den politiska spelplanen, detta ansåg även våra respondenter. 

Revisorns kunskap om redovisningen gör att begreppet a true and fair view kan ses som en 

del av denna kunskap eller som grunden till kunskapen.  
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6.3 Personlighet 
 

 

6.3.1 Tolkningar 
 

 

6.3.1.1 Lingvistisk tolkning:  

 
Både empirin och doktrinen tyder på att olika tolkningar görs av begreppet. Då vi utgår från 

det nationella perspektivets tolkningar av begreppet finner vi att en lingvistisk tolkning inte 

kan tillämpas då de olika länderna utgår från egna översättningar av begreppet. Om vi ser till 

Sveriges översättning av begreppet �a true and fair view�, som är rättvisande bild, så ser vi 

först och främst att Sverige har valt att inte ha med ordet sann i översättningen om vi då skulle 

tillämpa en lingvistisk tolkning av begreppet som Walton (1993) tar upp så skulle alla länder 

behöva ändra översättningen till precisa ord från det ursprungliga begreppet. Även artikeln 

�a� i detta sammanhang kan leda till, vilket även vissa av våra respondenter påvisar, att det 

kan finnas flera �a true and fair views� av ett företags finansiella rapporter.  Den lingvistiska 

tolkningen av begreppet går inte att göra från det individuella perspektivet heller då vi 

undersökte och fann att tolkningen av ordet sanning inte gav oss samma resultat eftersom 

olika människor har olika kulturella bakgrunder och erfarenheter vilket gör att de ser saker 

annorlunda.  

 

 

6.3.1.2 Historisk tolkning 

 

Vi i instämmer med Rob Bryer då vi anser att det är av stor betydelse att kunna förklara 

uppkomsten av begreppet �a true and fair view� för att det skall kunna få samma innebörd i de 

olika länderna. Två av respondenterna ansåg sig inte kunna säga något om hur begreppet 

tillämpas i dess ursprungsland vilket inte är enligt oss ett steg mot harmonisering. Den 

historiska tolkningen av begreppet pekar även på att redovisningen bör vara faktabaserad 

vilket inte stämmer överens med några av våra respondenter. Vid frågan angående vad 
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sanning är i redovisningen svarade de flesta att det inte alltid går att bevisa att någonting är 

sant vilket gör att denna tolkning inte kan tillämpas.  

 

 

6.3.1.3 Legalistiskt synsätt 

 

Domstolarnas tolkning av den information som läggs fram kan vrida bilden än mer då en del 

av våra respondenter anser att man ska bevisa att någonting inte är fel. Det skulle är en tuff 

bevisbörda revisorerna får på sig vid tolkningar av domstolar. 

 

 

 

6.3.1.4 Ett begrepp oberoende av regler och normer  

 

Oberoende av regler och normer skulle bara göra att begreppet svävade ut än mer, om det nu 

är möjligt. Vi kan se att de olika redovisningstraditionerna varje land har gör så att begreppet 

inte kan vara överordnat allt annat då det kan komma att leda till �fusk� och speciellt i de 

länder där beskattningen och redovisningen hör ihop men även i de andra länderna där det inte 

gör det.   

 

 

6.3.1.5 Tekniska tolkning 

 

Den tekniska tolkningen anser vi är den bästa då vi jämför empirin med doktrin. För det de 

båda tyder på att praxis är av stor vikt för att kunna avgöra hur en situation bäst skall lösas.  

Då ett normgivande organ ger vägledning till att lösa situationen så kan det inte sväva ut så 

mycket utan redovisningen står då på en gemensam och allmän grund. 
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6.3.2 Den kausala meningsteorin 

 
Vår empiriska studie visar på att våra respondenter ser meningen med begreppet a true and 

fair view från ett kausalt perspektiv. Detta leder till svårigheter vid skapandet av en 

gemensam bild av meningen med begreppet. Alla respondenter associerade till sina enskilda 

tankar vilket gav upphov till olikheter vid definieringen av begreppet. Dessa skillnader 

uppstod inte bara från land till land utan även från individ till individ inom samma land. Då 

begreppet inte har definierats i vare sig Direktivet eller IAS så finns det inte någon verklig 

eller rätt definiering av begreppet. 
 

 

6.3.3  Begreppets roll som �a Term of art� 
 

Alla respondenterna ansåg att de finansiella rapporterna är till för användarna av de som Edey 

(1971) nämner i doktrinen så kan begreppets roll ses som �a term of art�. Vissa respondenter 

ansåg att begreppet var bra som det är och att inga kompletteringar eller reduceringar krävs 

för att tillämpa begreppet i redovisningen vilket leder till att begreppet består i sig själv. De 

övriga respondenterna ansåg att det var ett diffust begrepp som behöver �en klar innebörd�, 

Edey (1971). 

 

 

 

6.3.4 Interkulturell kommunikation 

 

Då vi analyserade våra respondenters svar fann vi att det uppstod en skriftlig 

kommunikationssvårighet angående begreppet �a true and fair view� mellan företaget och 

revisorerna som reviderar de olika finansiella rapporterna, precis som Robbins (1994) påpekar 

i doktrin. En av respondenterna säger sig ha kommit i konflikt med företag angående vad som 

utgör �a true and fair view� och vad som inte gör det. Detta kan bero på flera saker men det vi 

tänkte på var som i doktrin att deras bakgrund samt personlighet är av betydelse vid 
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tolkningen av vad som utgör �a true and fair view�. Det kan även enligt oss bero på om 

företaget vill visa upp en förskönad eller en sämre bild av företagets position av olika 

anledningar.     
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6 Slutsatser 
 

>Precis som i doktrinen och i empirin finner vi det svårt att tolka, definiera och  finna en 

innebörd av begreppet  �a true and fair view�. Begreppet bör dock ges en definition för att få 

någon funktion i redovisningen. 

 

 >Vi fann även att begreppet inte är tillämpligt på en internationell nivå i syfte att                        

skapa en homogen marknad då de olika redovisningstraditionerna krockar med  varandra.   

Det var inte bara de nationella redovisningstraditionerna som krockade utan även 

respondenternas kulturella och individuella medvetande. För att lyckas med en harmoniserad 

marknad så krävs det mer än ett diffust överordnat begrepp. 

 

>Om begreppet inte kan ges en definition så bör specifika riktlinjer åtminstone utformas av 

normgivande organ som kan vägleda företagsledningen och revisorerna i rätt riktning. En 

teknisk tolkning utformad av normgivande organ behövs för att begreppen ska få en mening i 

redovisningen. 

 

>Respondenterna i vår empiriska studie gav oss intrycket att de ville måla upp en bild av att 

de faktiskt förstod innebörden av begreppet men efter det att varje intervju var avslutad ville 

alla respondenter vara anonyma, vilket gav oss intrycket av att de inte riktigt kunde stå för vad 

de sagt, vi kritiserar inte respondenterna i och med detta för vem vill stå för uttalanden om 

något så otydligt?! 

   

 

>Vi fann att begreppets roll i redovisningen byggde på revisorernas kunskaper och 

erfarenheter dvs. att begreppet är en symbol i redovisningen.  

   

 

>För att kunna införa ett begrepp som skall vara överordnat allt annat är svårt i Europa då de 

olika länderna inte har samma kulturell bakgrund, det vore bättre om man tog hänsyn till alla 

olika kulturella såväl som personliga skillnader och utformade ett överordnat begrepp 

därefter.   

 



 - 38 - 

 

> Som överordnad slutsats av dessa erfarenheter finner vi att  begreppet �a true and fair view� 

inte kan användas operationellt inom redovisningen, och speciellt inte som ett överordnat 

begrepp, eftersom ingen verkar veta vad dess egentliga mening är. Det bör ske 

genomgripande förändringar i de lagar, regler och rekommendationer som finns idag.  
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8 Kritisk Granskning 

 
8.1 Kritisk granskning metod och undersökning 
 

Då denna uppsats bygger på kvalitativa studier innebär det att studien är svår att upprepa, 

d.v.s. en studie av samma karaktär och innehåll behöver inte ge samma resultat och slutsats. 

Våra undersökningar har visat på olika resultat från person till person i olika länder, det skulle 

mycket väl ha kunnat ge oss en helt annan tolkning om vi hade pratat med andra personer i 

andra länder än de vi har pratat med i denna studie. Resultat beror på vilket urval man väljer 

att använda sig av och vilka omständigheter som råder vid en viss tidpunkt. Risken för att 

studien innehåller spår av subjektiva inslag finns eftersom en stor del av uppsatsen bygger på 

våra egna uppfattningar av de valda författarnas teorier samt de svar vi fått av de olika 

personerna vi intervjuat.  

 

Andra viktiga begrepp att ta i beaktelse i denna studie är reliabilitet och validitet. 

 

Med validitet innebär det att man ska bedöma giltigheten och informationens relevans, det är 

ett sätt att kontrollera att de slutsatser man kommit fram till stämmer överens med de 

problemställningarna och syftet man hade som utgångspunkt. Det är även viktigt att se till att 

de data och metoder som man använt sig av är riktiga och täcker de avgörande frågorna. Vi 

anser att vår studie uppfyller de ovanstående kriterierna för att uppfylla en hög grad av 

validitet. 

 

Reliabilitet ska användas för att mäta precisionen och säkerheten för använd information samt 

för att bevisa datas tillförlitlighet och pålitlighet i de framkomna slutresultaten. Som vi nämnt 

tidigare har vi i vår studie använt oss av många egna funderingar och tolkningar som lett till 

subjektivitet i uppsatsen vilket i sin tur innebär att en annan forskare sannolikt skulle uppvisa 

ett annat resultat än det vi har kommit fram till. Detta gör att vår studie får ett lågt reliabilitets 

värde. 

 

För att kunna uppnå en hög generaliserbarhet innebär det att vi sak kunna dra generella 

slutsatser utifrån vår studie. Att göra generaliseringar utifrån de personer vi intervjuade går 
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inte då de inte kan representera hela urvalsgruppen. Detta ger vår studie en låg 

generaliserbarhet. 

 

 

8.2 Källkritik 
 

Våra källor utgörs av primära och sekundära källor som baseras av olika individers enskilda 

tolkningar av begreppet �a true and fair view�. De primära källorna ger oss enskilda 

uppfattningar av deras syn på begreppet. Medan de sekundära källorna ger oss teorier om hur 

de tolkar begreppet. Detta ger som sagt subjektiva värderingar.  

 

Då vi valt att försöka få spontana svar av respondenterna fick de inte möjlighet att tänka 

igenom svaren utförligt, vilket kan ha resulterat i att de bara slängde ur sig något som 

hastigast,. Det kan då betraktas som missvisande information av vissa. Men enligt vår 

uppfattning är det en mer rättvisande information eftersom vi är av den åsikten att tankar och 

svar som man först får bättre relaterar till de idéer, tankar och associationer man verkligen 

har.  Vi anser att på grund av ämnets karaktär skulle igenomtänkta svar ha lett till en vinklad 

bild av deras uppfattning.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
Frågor 
 

1) Hur tolkar ni begreppet?  

2) Vad anser ni att dess mening är? 

3) Hur skulle ni definiera sanning i redovisningen? 

4) Hur tillämpar ni begreppet vid revidering? 

5) Anser ni att de finansiella rapporterna kan visa flera än en �true and fair view�? 

6) Är direktiven och IAS tydliga nog för att kunna skapa �a true and fair view�? 

7) Vad anser ni om att avvika från lagar och rekommendationer för att kunna skapa �a 

true and fair view�? 
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Bilaga 2 
Förhållandet mellan begreppen God redovisningssed och rättvisande bild 

 

Sverige har valt att ha kvar det skandinaviska begreppet god redovisningssed som en rättslig 

standars, vilket t.ex. Sanmark valt bort efter Införandet av begreppet �rättvisande bild�. 

(Thorell, Per) 

 

Det kan tyckas att god redovisningssed och rättvisande bild är samma sak och att man uppnår 

en rättvisande bild av företaget genom att sträva efter god redovisningssed. För att uppnå god 

redovisningssed, som nämnts ovan, ska årsredovisningen:  

�Följa råd och anvisningar från BFN och RR (Lönnqvist, Rune) samt 

�följa den praxis som finns bland kvalitativt representativa bolag� (Lönnqvist, Rune) 

 

Men för att uppnå rättvisande bild av årsredovisningen kan man enligt ÅRL 2 kap 3 § avvika 

från råd och rekommendationer i de fall då man anser att det enskilda företagets situation så 

kräver för att uppnå en rättvisande bild. 

 

Den skillnad som råder mellan begreppen god redovisningssed och rättvisande bild är inte 

särskild stor i praktiken, men skillnaderna är för betydelsefulla för att ta bort god 

redovisningssed. (Thorell, Per) 
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