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Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2005 trädde en ny redovisningsstandard ikraft som gäller inom EU för alla 
noterade bolag. De nya reglerna är influerade av den anglosaxiska redovisningstraditionen 
och har rättvisande bild som ett övergripande rättesnöre. För ett kontinentalt land som Sverige 
innebär detta en utmaning då landet varit präglat av ett mer legalistiskt synsätt företrätt av 
försiktighetsprincipen. Det nya synsättet öppnar för friare och mer subjektiva bedömningar 
och använder sig i större utsträckning av marknadsvärderingar. Förändringen har effekter på 
kvaliteten i redovisningen. En mer komplicerad redovisning är ett problem för normgivaren, 
producenten och användaren av redovisning. 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad bild av hur kvaliteten i svensk redovisning 
har förändrats efter införandet av verkligt värde-reglerna i IAS. 
 
En kvantitativt tolkande metod har använts. Vi har givit tolkning ett stort utrymme och vår 
metod bör karakteriseras som abduktion. Metoden har valts med hänsyn till vår akademiska 
bakgrund och syn på redovisningen. Ur kvantitativt perspektiv har tre stycken standarder med 
verkligt värde-regler undersökts, IAS 39-41. Där har vi studerat hur förändringen påverkat 
företagens resultat, eget kapital samt olika nyckeltal. De kvalitativa kriterierna i IASB:s 
föreställningsram för utformning av finansiella rapporter har också studerats och jämförts 
med de nya standarderna. Ur tolkande perspektiv har vi frångått de kvalitativa kriterierna och 
använt oss av ett utvidgat kvalitetsbegrepp. Detta begrepp kräver att vi rör oss utanför 
redovisningens traditionella område. Vi har därvid tagit hjälp av juridisk metodlära och 
moralfilosofi för att undersöka hur kvaliteten i redovisningen har förändrats. 
 
Vår undersökning visar att avseende IAS 40 har orealiserade värdeförändringar en stor 
resultatpåverkan för jämförelseåret 2004. Även eget kapital påverkas kraftigt för 
jämförelseåret. Rörelseresultaten för 2005 är till stor del hänförliga till orealiserade 
värdeförändringar. Studien av IAS 41 visar att flera nyckeltal påverkas i betydande 
utsträckning. Gällande IAS 39 visar vår undersökning på en ensidigt negativ påverkan på eget 
kapital för förvaltningsfastighetsbolagen på mellan en halv och åtta procent. Avseende de 
kvalitativa kriterierna visar vår undersökning att jämförbarheten och validiteten ökar vid en 
harmonisering med rättvisande bild. Däremot minskar begripligheten och verifierbarheten när 
komplexitetsgraden och subjektiviteten ökar. Gällande det utvidgade kvalitetsbegreppet 
innebär införandet av ett naturrättsligt anknutet begrepp i en positivistisk 
redovisningstradition problem. För att närmare ta ställning till vad som är kvalitet i 
redovisningen anser vi att svaret kan sökas i juridisk metodlära och moralfilosofi.   
 
Avseende fortsatt forskning är en tänkbar studie att replikera denna med avseende på IAS 39-
41, men att ta med samtliga noterade bolag för varje standard, möjligen med undantag av IAS 
39. Vidare kan begreppet trebit analyseras och kopplas till redovisningen av orealiserade 
värdeförändringar. Avslutningsvis kan en moralfilosofisk studie genomföras där filosofer som 
exempelvis Hume och Kant och deras tankegångar kopplas till ett problem i redovisningen. 
 
Nyckelord: Kvalitet, försiktighetsprincipen, rättvisande bild, IAS, verkligt värde, abduktion, 
trebit, juridisk metodlära, moralfilosofi. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Svensk redovisningstradition står inför stora utmaningar. Inom ett ämnesområde finns ofta 

vissa grundläggande och bakomliggande principer som genomsyrar ämnet. Olika perspektiv 

eller övergripande synsätt kan därför synliggöras. En central princip inom svensk redovisning 

har varit försiktighetsprincipen. Enligt försiktighetsprincipen ska värderingar göras rimligt 

försiktigt. Värderingen av en redovisningspost ska göras på ett sådant sätt att resultatet inte 

överskattas, utan hellre underskattas.1  

 

Redovisningen styrs till stor del av normer och regler. Ett viktigt syfte med dessa är 

jämförbarheten.2 Om alla företag lyder under samma regler blir det lättare för bolagets 

intressenter att göra olika val, till exempel ett investeringsbeslut. Det går därför att använda 

sig av en princip som försiktighetsprincipen. På senare tid har dock ett annat synsätt gjorts 

gällande. Istället för en försiktigare värdering till anskaffningsvärde kan en värdering till 

marknadsvärde ske. Den grupp av intressenter som särskilt fokuserats enligt detta synsätt är 

aktieägarna.3 Dessa kan tänkas vilja ha en så marknadsnära värdering av företaget som 

möjligt, eftersom det är relevant för deras investeringsbeslut. Den naturliga utgångspunkten 

blir då en värdering till marknadsvärde.  

 

Den 1 januari 2005 trädde en ny internationell redovisningsstandard ikraft. De nya IAS/IFRS-

reglerna gäller inom EU för alla noterade moderbolag. Reglerna innebär ett steg i en riktning 

åt en marknadsvärdering. Istället för en värdering till anskaffningsvärde används i vissa fall 

en värdering till verkligt värde. Detta gäller främst i IAS 39 (finansiella instrument), IAS 40 

(förvaltningsfastigheter) och IAS 41 (biologiska tillgångar).  Företagen har dessutom givits 

vissa möjligheter att välja mellan en värdering till anskaffningsvärde jämfört med värdering 

till verkligt värde i IAS 40. Vidare tillåter IAS 16 att materiella anläggningstillgångar 

värderas till verkligt värde. IAS 38 tillåter också att immateriella tillgångar värderas till 

verkligt värde.4 

                                                
1 Smith, Redovisningens språk, s 87. 
2 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 72. 
3 Barth, Mary, Landsman, Wayne och Lang, Mark, International Accounting Standards and Accounting Quality. 
Working paper, Stanford University and University of North Carolina, 2005, s 26. 
4 Prop 2004/05:24 s 92. 
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En fråga är om detta är inledningen till ett nytt synsätt inom redovisningen? Svaret är att det 

inte fullt ut är det. För det första har endast vissa regler ändrats och för det andra tenderar 

redovisningssynsätt att vara återkommande, det vill säga att upprepade fenomen kan beskrivas 

med en historisk förklaringsmodell.5 Redovisningsrådet har redan tidigare till stor del baserat 

sina rekommendationer på IASB:s standarder. Däremot anser vi att reglerna om värdering till 

verkligt värde är en viktig nyhet ur svenskt perspektiv. Detta diskuteras i den proposition som 

gavs inför införandet av IAS i Sverige.6 Här framhålls att den internationella utvecklingen på 

redovisningsområdet har inneburit att tillgångar i allt större utsträckning värderas till sina 

verkliga värden. Med verkligt värde avses vanligen ett värde som baserar sig på ett 

marknadsvärde. Ett marknadsvärde kan beräknas på olika sätt vilket vi redogör för gällande 

de olika IAS-standarderna.   

 

Den teoretiska referensram som ligger som en bottenplatta bakom reglerna, och styr deras 

utformning, innebär vissa val. Här bör diskussionen om det så kallade conceptual framework 

tas upp. Med detta åsyftas ett begreppsmässigt ramverk eller en föreställningsram. Det är en 

normativ ram som innebär att ur uppställda mål och principer kan regler och ett praktiskt 

tillvägagångssätt härledas genom deduktion.7 

 
När dessa val görs, av lagstiftare eller annan normgivare, innebär det att något per definition 

väljs bort framför någonting annat. Det är därför möjligt att påstå att varje valt huvudspår 

innebär att man får med sig ett knippe av positiva och negativa effekter. Det ligger samtidigt i 

reglernas natur att de inte kan tillgodose samtliga intressenters intressen på en och samma 

gång. 

 

Att ha en strikt tillämpning av marknadsvärdering, vilket vi inte har idag, har historiskt visat 

sig vara riskabelt. I USA intogs ett synsätt som ledde till övervärderingar, vilket många har 

ansett vara en av orsakerna till börskraschen på Wall Street 1929.8  

 

Om utvecklingen idag inte är fråga om ett helt nytt synsätt, vad är det då fråga om? Vad vi 

åsyftar är att den kontinentala civilrättsliga traditionen som Sverige är präglat av har en 

                                                
5 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 91. 
6 Prop 2004/05:24 s 91-97. 
7 Hedlin, Accounting investigations, s 4. 
8 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 250. 
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uttalad legalistisk eller formell struktur.9 Från att ha varit strikt regelstyrd blir redovisningen 

nu mer styrd av marknaden och dess värderingsprinciper i och med IAS-konverteringen. Det 

kan med andra ord tyckas som att tendensen är att ett mer formellt synsätt lämnas för ett friare 

synsätt.10 Redovisningen skulle tidigare överensstämma med lagen.11 Enligt vår mening kan 

en viss förskjutning i position av svensk redovisning skönjas eftersom den anglosaxiska 

civilrättsliga traditionen skiljer sig markant från det kontinentala synsättet. Redovisningen ska 

överensstämma med en bild som är rättvisande (true and fair). 

 

Enligt vår mening kan i ett större perspektiv dessa tankegångar ses i Europa och jämföras med 

en avreglering och privatisering. Det är möjligt att tala om en �finansifiering� av 

redovisningen.12 Det kan uppfattas som en utveckling av marknadsekonomin. Det finns 

således en press från marknaden att ändra lagstiftningen som ibland kan uppfattas som 

onödigt rigid13. 

 

En fördel med det nya synsättet kan tänkas vara att redovisningen kommer närmare en 

�riktig� värdering. Vi eftersträvar ofta sanningen och denna uttrycks enligt vissa bäst genom 

marknadsvärdet.14 På den fria kapitalmarknaden är detta också vad som efterfrågas. Vad som 

är en sann eller en riktig redovisning är dock omdiskuterat och vi kommer att närmare 

diskutera dessa frågor. En nackdel kan bland annat vara att redovisningen blir för subjektivt 

styrd och komplicerad. 

 

 

 

                                                
9 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 7. 
10 Detta kan jämföras med principen om att ekonomisk substans ska gå före juridisk form (substance over form), 
vilket alltså innebär att en affärshändelses ekonomiska innebörd har företräde vid normkonflikt med sin juridiska 
tolkning. 
11 Det starka legalistiska inslaget i Sveriges redovisningstradition gör sig ständigt påmint. Ett fritt valt exempel är 
BFN:s kanslichef Anders Bengtsson som uttalar sig i en artikel att de traditionella tolkningsmetoder som finns 
inom andra rättsområden måste stärka sin roll på redovisningsområdet. Han talar även om vikten av att ha 
enhetlighet, systemtänkande, stabilitet, begränsat omfång och traditionella redovisningsprinciper (avseende 
onoterade företag). Balans 6-7/2004, Framtidens redovisningsregler för onoterade företag. 
12 Brealey, Myers, Allen, Corporate Finance, s 785. 
13 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 136. 
14 Hedlin, Accounting investigations, utreder på ett djupare plan de olika skolornas eller inriktningarnas synsätt 
på vad som är redovisningens egentliga syfte. Detta är givetvis en mycket stor och komplex fråga, där frågor om 
värdering spelar in eftersom de har stor betydelse för det slutliga resultatet. Tillspetsat kan man säga att 
periodiseringsfrågan/värderingsfrågan är enda frågan. Detta är inte riktigt sant, däremot är det sant att de allra 
flesta problem inom redovisning i någon mening går att härleda till värderingsfrågor. 
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1.2 Problemställning 
 

Enligt vår mening kan ett marknadsinriktat synsätt ställas upp, med en rättvisande bild, som 

en symbol och markör för det synsätt som idag har gjorts allt starkare gällande. Detta synsätt 

har inte slagit igenom i Sverige idag helt, det är bara några år gammalt här, men det 

aktualiseras genom flera nya IAS-regler. Mot detta synsätt ska ställas den traditionella 

kontinentala rättsuppfattningen som varit starkt gällande i Tyskland och även influerat 

Sverige. Denna är som framgått mer legalistisk och formell. Med ett transaktionsinriktat 

synsätt är anskaffningsvärden godtagbara och realisationsprincipen upprätthålls. 

 

Den som söker ett övergripande rättesnöre vid tolkningen av de båda synsätten måste fråga 

sig vad som är deras bärande tanke. Två ganska olika intressen gör sig gällande. Å ena sidan 

har vi aktieägarintresset. Aktieägarna vill ha en så rättvisande bild som möjligt när de väljer 

om de ska köpa, sälja eller behålla sina aktier. En marknadsvärdering tros kunna erbjuda 

detta.  

 

Å andra sidan har vi borgenärsintresset. Borgenärerna eller långivarna brukar i traditionell 

litteratur sägas ha två skäl till att föredra en försiktig värdering.15 Det ena skälet är att 

redovisarna måste väga upp den �överoptimism� som sägs finnas hos företagsledare. Det 

andra skälet är att användarna av redovisningen vilseleds mindre av en alltför pessimistisk 

värdering än en alltför optimistisk. 

 

Sammantaget innebär detta att vi befinner oss i en betydelsefull tidpunkt för svensk 

redovisning. Överhuvudtaget tycks borgenärsintresset just nu vara utsatt för en press från 

aktieägarintresset. Ett exempel är den nya Aktiebolagslagen från 1 januari 2006 där en sådan 

betoning delvis också sker.16  

 

Idag gäller ändringarna främst de regler som rör skog, finansiella instrument och 

förvaltningsfastigheter. Vi är intresserade av den övergripande tendensen. Det blir då relevant 

att dels föra ett principiellt resonemang, dels att närmare studera hur reglerna faktiskt har 

förändrats. Samtidigt är förståelsen för reglernas bakomliggande faktorer relevant för hur 

svenska redovisningsregler praktiskt kommer att tillämpas idag. Inom redovisning är teori och 

                                                
15 Smith, Redovisningens språk, s 88. 
16 Balans nr 2/2006 Efterutdelning och den nya aktiebolagslagen � kan försvaga borgenärernas intresse. 
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praktik intimt förknippade och det krävs en väl fungerande teori för att uppnå en enhetlig17 

praktisk tillämpning. 

 

Ovanstående resonemang leder oss in på frågeställningen: Hur påverkar konverteringen till 

verkligt värde-reglerna i IAS kvaliteten i redovisningen?  

 

Två aspekter bör framhållas. För det första avser vi att jämföra de kvalitativa kriterier som 

finns uppställda i IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter med den 

konkreta utformningen av IAS-standarder med verkligt värde. I denna jämförelse blir det 

också naturligt att studera hur en tillämpning av tidigare regler förhåller sig till de kvalitativa 

kriterierna. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet (reliabilitet), verifierbarhet och 

jämförbarhet. Vi studerar också hur konverteringen påverkar resultat, eget kapital och olika 

nyckeltal. För det andra vill vi diskutera ett utvidgat kvalitetsbegrepp. Vi vill redan nu 

uppmana läsaren att ställa sig frågan: vad är kvalitet i redovisningen? Bär med dig denna 

frågeställning när du läser vår uppsats. Vår syn är alltså att för att kunna bestämma hur 

kvaliteten har förändrats måste det närmare utredas vad som menas med kvalitet i 

redovisningen. I kapitlet �analys och slutsatser� kommer vi att närmare redogöra för vår och 

andras syn på kvalitet i redovisningen.  

 

Analysen sker vid en givande tidpunkt, då reglerna endast varit i kraft en kort period. Det tar 

flera år innan klara tolkningar av reglerna uppkommer i praxis. Problemet har både teoretisk 

och praktisk förankring. Ur ett normgivarperspektiv finns flera värdeladdade överväganden att 

ta ställning till. Ur ett producent- och användarperspektiv innebär förändringen att 

redovisningen innehåller mer subjektiva inslag och blir mer komplicerad. 

 

Försiktighetsprincipen har gällt länge i svensk redovisning. Begreppet rättvisande bild dök 

upp i svensk lagstiftning så sent som under mitten av 90-talet första gången som en 

anpassning till EU:s normer. Det var dock först 2005 som tankarna om rättvisande bild fick 

större genomslag genom de nya värderingsreglerna i IAS.  

                                                
17 Eller vilket mål som finns med reglerna. I Sverige är enhetlighet viktigt eftersom lika fall ska behandlas lika 
för att bland annat öka förutsebarhet och jämförbarhet. Enhetlighet är ett krav som brukar gälla i de flesta 
redovisningstraditioner eftersom det ligger i redovisningens natur. 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad bild av hur kvaliteten i svensk redovisning 

har förändrats efter införandet av verkligt värde-reglerna i IAS.  

1.4 Avgränsning 
 

Den internationella redovisningsstandarden IFRS/IAS 2005 innehåller ett antal 

rekommendationer, där en avgränsning görs mot de regler som vi anser har störst principiellt 

intresse i frågan om övergången från ett försiktigt synsätt till ett mer marknadsinriktat synsätt. 

De tre standarder vi tänkte undersöka är IAS 39, 40 och 41. IAS 39 gäller finansiella 

instrument. IAS 40 avser förvaltningsfastigheter. IAS 41 behandlar biologiska tillgångar 

(skog). Vi behandlar inte materiella anläggningstillgångar i IAS 16 eller immateriella 

tillgångar i IAS 38. Vi anser att IAS 39-41 bör ses i ett sammanhang och att IAS 16 har en 

mer generell problematik och att IAS 38 har en mer speciell problematik som inte är relevant i 

sammanhanget.   

 

Vi har inte för avsikt att detaljstudera en specifik standard, utan flera i ett principiellt 

sammanhang. Vår uppfattning är att en växelverkan mellan reglernas konkreta utformning 

och ett mer övergripande perspektiv sammantaget kan ge en djupare förståelse. 

 

Eftersom vi söker en djupare förståelse av utvecklingen inom redovisningen blir det viktigt att 

studera flera sammanhängande regler. Det blir särskilt givande inom redovisning eftersom 

man där ofta har en teoretisk bottenplatta som ligger bakom reglerna i formen av en 

föreställningsram. Om man ändrar flera regler efter hand kan man till sist sägas ha bytt ut hela 

den teoretiska grundsynen. Under resan mellan två olika skilda synsätt kan reglerna dock 

sammantaget vara i en mellanposition vilket kan göra att det uppstår brister i redovisningens 

kvalitet. 
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2. Tillvägagångssätt och metod 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi avser att analysera de nya reglerna och samtidigt göra en mer djupgående studie av 

perspektivförskjutningen i svensk redovisning. Många uppsatser inom detta ämne har givit 

intervjuer med ett antal revisorer stort utrymme. Detta har varit primärkällan. Sedan har så 

kallad sekundärdata använts i form av vetenskapliga artiklar, böcker, uppsatser och 

rekommendationer och jämförts med intervjuerna. Dessa studier har främst haft en praktisk 

inriktning. Vi föredrar ett i princip omvänt tillvägagångssätt där vi lägger större vikt vid 

vetenskapliga artiklar och mindre vid exempelvis intervjuer. Det finns därför en viss dragning 

åt det teoretiska synsättet.  

 

Det är vår övertygelse att synsättet med marknadsvärdering bara är �nytt� ur Sveriges 

perspektiv. Det finns därför goda förhoppningar om att kunna bygga en god teorigrund, där vi 

närmare kan belysa både praktiska och teoretiska problem vid införandet av 

marknadsvärdering och rättvisande bild i svensk tradition. Det är därför möjligt att anpassa 

internationell teori till specifika svenska förhållanden. Noterbart är att vi förflyttar olika 

synsätt mellan olika tidsperioder. Synsätten kommer igen, däremot förändras ju 

omvärldsfaktorerna och olika intressenters informationsbehov med tiden i en annan 

utsträckning.  Av detta skäl anser vi att vår uppsats även har en praktisk relevans.  

2.2 Metod 
 

Metoden som kommer att nyttjas är en kvantitativt tolkande metod. Ofta framhålls att det är 

den kvalitativa metoden som använder tolkning. Det finns dock gott om utrymme för en 

tolkande ansats även inom en kvantitativ metod. Missuppfattningen bygger ofta på att en 

kvalitativ ansats jämförs med hermeneutiken som per definition innebär texttolkning. Tas 

dock juridiken som exempel blir det mycket tydligt att texttolkning även ryms inom en 

positivistisk tradition som på samma sätt kan jämföras med en kvantitativ ansats. Det har 

också skrivits en del vetenskapliga artiklar i detta ämne.18 Lee redogör för den utgångspunkt 

som ofta finns i vetenskapliga sammanhang, den att det råder ett klart motsatsförhållande 

                                                
18 Lee, Integrating Positivist and Interpretative Approaches to Organizational Research, Organization Science, 
1991.   
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mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Ofta uppställs skillnaden i form av motsatsord 

som objektiv/subjektiv eller positivism/hermeneutik. 

 

En åtskillnad görs mellan deduktion och induktion. En deduktiv teori kan definieras som att 

utifrån det som är känt inom ett område och de teoretiska överväganden som rör detta område, 

härleder eller deducerar forskaren en hypotes som ska underkastas en empirisk granskning.19 

Det deduktiva angreppssättet förknippas ofta med kvantitativ forskning. En aspekt som vi 

finner viktig är att föreställningsramen har ett synsätt där det ska vara möjligt att logiskt 

kunna härleda/deducera regler ur uppställda mål och principer. Ur dessa ska alltså både regler 

och praktiskt tillvägagångssätt kunna härledas. Det blir därför relevant att undersöka hur 

verkligt värde-reglerna förhåller sig till de kvalitativa kriterierna. 

 

Ett induktivt angreppssätt förknippas ofta med kvalitativ forskning. Vissa forskare ser 

sambandet mellan teori och forskning som något induktivt.20 Teorin ses som resultatet av en 

forskningsinsats. Generaliserbara slutsatser dras på grundval av observationer. 

Sammanfattningsvis kan därför deduktion sägas handla om att teori ska leda till 

observationer/resultat medan förhållandet är det motsatta vid induktion. 

 

Det börjar bli allt mer vanligt att inta synen att de två metoderna inte är helt oförenliga. 

Bryman framhåller att deduktionen rymmer ett drag av induktion, samtidigt som den 

induktiva processen sannolikt uppvisar ett inslag av deduktion.21 Ofta är det fråga om en 

iterativ (upprepande) process där en pendling mellan data och teori sker. Framåtskridandet av 

en vetenskaplig rapport kräver med andra ord en cirkulär arbetsgång. Att linjärt författa en 

rapport från punkt A till B är knappast möjligt då det kräver att rapporten redan skrivits.  

 

Lee redogör först för positivismens särdrag som innefattar det formallogiska tänkandet och 

den hypotetiskt-deduktiva metoden.22 I förhållande till de kvalitativa kriterierna kan dessa 

enligt oss ses som uppställda krav eller hypoteser som kan ställas på utformningen av 

reglerna. Sedan kan reglernas konkreta utformning i IAS jämföras med dessa krav. Då kan det 

exempelvis synliggöras att en regel väl uppfyller kravet på validitet men inte riktigt kravet på 

                                                
19 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 20. 
20 Ibid, s 22. 
21 Ibid, s 22. 
22 Lee, Integrating Positivist and Interpretative Approaches to Organizational Research.   
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verifierbarhet. Vidare redogör Lee för det tolkande perspektivet. Här anser vi att 

utformningen av en specifik IAS kan ses som att den uppfyller ett visst behov. Det kan röra 

ett ganska smalt område som exempelvis förvaltningsfastigheter i IAS 40. Det uppstår då lätt 

en konflikt mellan de bakomliggande kvalitativa kraven som finns och de specifika behov 

som ska tillgodoses i rekommendationen. Det kan därför diskuteras om det övergripande 

rättesnöret rättvisande bild ens kan eller bör försöka uppfylla samtliga kvalitativa kriterier. 

Samtidigt är det intuitivt så att det finns ett värde i konsekvens i systemet. Har ett beslut tagits 

bör det gälla i alla delar. Olika hänsyn kan dock göra att konsekvensen inte kan gälla fullt ut. 

Försiktighets-, realisations- och kongruensprincipen kan så länge de existerar samtidigt skapa 

problem i detta sammanhang. Vi kommer att utveckla detta senare.  

 

Eftersom fokus ligger på teorin kommer empirin användas för att komplettera denna. Den 

empiri vi använder är kvartalsrapporter och årsredovisningar. 

 

Två framstående redovisningsteoretiker är Hendriksen och van Breda. I sin bok Accounting 

Theory diskuterar de bland annat tolkning av redovisning. Med tolkning avses att 

redovisningsteorin tvunget tolkas genom ett eller flera perspektiv. Hendriksen och van Breda 

definierar dessa som skatte, legalistiska, ekonomiska, etiska, behavioristiska och strukturella 

perspektiv.23 

2.2.1 Tolkning av redovisningsteori 
 

Med skatteperspektivet menas att tolkningen av redovisningen sker genom vad skatteverket 

säger i olika specifika frågor. 24 Här kan nämnas civilrättslagstiftningens högsta värdering 

jämfört med skattelagstiftningens lägsta värdering. I Sverige anses detta vara en förmån som 

ges företagen, då de har möjlighet att bygga upp dolda reserver och jämna ut resultatkurvan. I 

USA har detta starkt kritiserats eftersom det inte alls står i samklang med en rättvisande 

bild.25 För de noterade bolagen i Sverige som är relevanta i denna studie, innebär IAS ett steg 

mot en rättvisande bild.  

 

                                                
23 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 4. 
24 Ibid, s 5. 
25 Leuz, Nanda, Wysocki, Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison, s 19. 
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Det legalistiska perspektivet ser redovisningen utifrån de lagar som har utformats runt den 

med ett särskilt intresse för inkomster relaterat till skatter eller inkomster relaterat till 

utdelning. Det legalistiska perspektivet har i den kontinentala traditionen varit starkt 

gällande.26 Perspektivet är formellt i den meningen att det krav som ställs på producenter av 

redovisningsinformation är att upprätta redovisningen i enlighet med lagen.  

 

Det ekonomiska perspektivets intresse ligger däremot mer mot att fokusera på inkomster som 

ett mått på operationell effektivitet. Detta perspektiv har varit gällande i de anglosaxiska 

länderna. Även om FASB och IASB har olika regelverk är de båda främst influerade av det 

ekonomiska perspektivet.27 Det som eftersträvas är i grunden ett företagsekonomiskt 

rättvisande värde. Synen är därför mindre formell än i det legalistiska perspektivet. När FASB 

under utvecklandet av det begreppsmässiga ramverket för redovisningen i USA vidare 

undersökte det ekonomiska perspektivet fann de att även det legalistiska perspektivet behövde 

begagnas. Detta därför att jurister såg på egendom och relaterade begrepp på samma sätt som 

revisorer ser på tillgångar. Här uppkommer också samma definitionssvårigheter28; båda 

grupperna försöker göra rimliga tolkningar av texter och begrepp. Däremot kan grupperna ha 

olika huvudsakliga intressen. För juristerna kan det handla om skattemässiga inbetalningar 

och utdelningsbara medel. För revisorerna kan det handla om värdeförändringar eller 

effektivitetsmått.  

 

Det etiska perspektivet utvecklar idéer om vad företagsledningen bör göra. Det räcker kanske 

inte med att följa en uppsjö generellt accepterade redovisningsprocedurer eller lagar. Det 

etiska perspektivet inriktar sig på redovisningsbegreppen rättvisa, sanning och rimlighet.29  

 

Slutligen presenteras det behavioristiska och det strukturella perspektivet.30 Det 

behavioristiska perspektivet handlar om psykologi och sociologi i redovisningen. I det 

strukturella perspektivet fokuseras själva strukturen i redovisningssystemet och ledordet är 

konsekvens vid värdering och rapportering av transaktioner. Det strukturella perspektivet är 

                                                
26 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data, s 2. 
27 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 9. 
28 Ibid, s 7. 
29 Ibid, s 8. 
30 Ibid, s 12. 
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ickeempiriskt.31 Enligt vår mening kan en föreställningsram vara ett sätt för normbildaren att 

eftersträva konsekvens i redovisningssystemet.  

 

Det är viktigt, när granskning av redovisningsteori sker, att uppmärksamma olika perspektiv 

och fokus. Att utforma en redovisning av hög kvalitet kan tala för att beakta samtliga 

perspektiv. Problemet är dock att det kan vara svårt att tillgodose många olika intressen på en 

och samma gång. När vi i denna uppsats har undersökt vad som är kvalitet i redovisningen har 

vi gjort det öppet och inte begränsat oss till något enskilt perspektiv. 

2.2.2 Klassificering av redovisningsteori 
 
Oavsett vilket perspektiv som nyttjas för att lösa redovisningsproblem uppkommer alltid en 

fråga: Hur kan det avgöras om lösningen på problemet är korrekt?32 Denna fråga leder vidare 

till frågan om vad som är korrekt? Svaren på dessa frågor beror delvis på vilket perspektiv 

som redovisningen granskats ur, vilket framgår i föregående avsnitt. Delvis beror det också på 

vilken klassificering av resonemang och teori som sker. Enligt vår mening kan svaret på dessa 

frågor sökas i juridisk metodlära och moralfilosofi. Eftersom detta är vår personliga syn 

utvecklar vi denna först i analys och slutsatser.  

 

Den första klassifikationen av redovisningsteori är den som anser att redovisning har ett 

språk. Smith hävdar i sin bok att det förhåller sig just så.33 Intuitivt finner vi också denna 

tankegång rimlig. Även Hendriksen och van Breda intar detta synsätt.34 Semantiken är frågan 

om språkets innebörd. Denna är viktig eftersom idealt sett har finansiell information ett 

ekonomiskt och fysiskt innehåll som överensstämmer med den uppfattning som både 

producenter och användare har. Syntaktiskt gäller frågan om logiken och grammatiken i 

språket. Detta är viktigt eftersom idealiskt sett ska en del av finansiell information logiskt 

kunna relateras till annan finansiell information. Slutligen kan ur ett pragmatiskt perspektiv 

effekten av språket studeras. I boken Accounting Theory presenteras även ytterligare två 

klassifikationer. Den ena bygger på argument där en deduktiv ansats som går från specifika 

fall till generella regler eller en induktiv ansats som går åt motsatt håll presenteras.35 De 

generella reglerna består inom redovisning ofta av postulat och utifrån dessa kan 

                                                
31 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 17. 
32 Ibid, s 14. 
33 Smith, Redovisningens språk, s 11. 
34 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 14 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 20.  
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redovisningsprinciper härledas som sedan ska stå som mall för praktisk applicering. Detta 

nyttjas av föreställningsramen i IAS. Om den deduktiva ansatsen nyttjas så uppstår praktisk 

applikation utifrån postulat och ej ifrån observerade fall. Den induktiva ansatsen formar 

däremot den praktiska applikationen från den bäst rådande praktiken.  

 

Den tredje klassifikationen är att redovisningsteori är utformat som ett manuskript där 

deduktiva och induktiva teorier kan vara deskriptiva eller normativa. Deskriptiva teorier 

försöker förklara vad och hur finansiell information är presenterad och kommunicerad till 

användare av redovisningsdata.36 Normativa teorier har som mål att föreskriva vad 

redovisningsdata ska kommunicera och hur den ska presenteras. Fokus ligger alltså på vad 

som borde vara istället för vad som är. När vi belyser IAS 39-41 kommer det att finnas både 

deskriptiva och normativa inslag. Deskriptiva när vi beskriver standarden och dess 

förhållande till de kvalitativa kriterierna. Normativa när vi gör en mer djupgående analys av 

bakomliggande motiv. Standarderna är ej teori i sig, men de bör ses i ljuset av den 

grundläggande teori och referensram som ges i föreställningsramen.  

2.2.3 Teoriverifikation 

 

Verifikation kan definieras som upprättandet av acceptans eller sanning i teorin.37 Alla teorier 

bör vara logiska men utöver detta kommer verifikation bero på arten av teori som ska 

verifieras.  

 

Normativa teorier bedöms och verifieras av dess rimlighet i de antaganden som gjorts.38 

Idealistiskt ska normativa teorier baseras på antaganden som är väl beprövade i teorin. 

Deskriptiva teorier utvärderas på två sätt beroende på om de är empiriska eller nonempiriska. 

Deskriptiva teorier som saknar empiri verifieras endast genom logik. Deskriptiva teorier med 

empiriskt innehåll syftar till att säga något om den �verkliga� världen och dess sanning ligger 

därför i observationen. 

                                                
36 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 109. 
37 Ibid, s 107. 
38 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 18. 
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2.3 Abduktion 

 
Enligt Alvesson och Sköldberg är det inte metodik utan ontologi och epistemologi som är 

avgörande för god samhällsvetenskap.39 Ontologi är läran om verkligheten och epistemologi 

handlar om kunskapsteori. De argumenterar i sin bok för en reflekterande empirisk forskning. 

De anser att språkliga, sociala, politiska och teoretiska element är sammanvävda i den 

kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt material konstrueras och tolkas. Tolkningen 

hamnar i centrum för forskningsarbetet. Detta kräver medvetenhet om teoretiska antaganden 

och språket och förförståelsens betydelse, vilka utgör viktiga bestämningar inom tolkningen.  

 

Reflektionen är en tolkning av tolkning och vänder blickarna inåt mot forskarens person och 

även språkets och berättandets betydelse i forskningssammanhang.40 Ett sätt att inte låsa sig 

vid en stelbent induktion eller deduktion är att använda sig av abduktion. Ett enskilt fall tolkas 

med ett hypotetiskt övergripande mönster som om det är riktigt förklarar fallet. Tolkningen 

bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser. Det blir därför en kombination av deduktion och 

induktion men det tillför också nya element. Det empiriska området utvecklas successivt 

under processens gång, dessutom justeras och förfinas teorin. Skillnaden mot induktion och 

deduktion är inriktningen på det underliggande mönstret, den inbegriper förståelse.41  

 

Om vi reflekterar över oss själva som uppsatsförfattare och vår bakgrund kan vi konstatera att 

den ene författaren, Philip Lagerling, har ett intresseområde inom kommersiell avtalsrätt och 

att den andre författaren, Henrik Ekström, har studerat kemiteknik. Vi vill med hänsyn till vår 

bakgrund och vår metodsyn inte begränsa oss till en för snäv metod. Vi är därför beredda att 

hålla med Alvesson och Sköldberg om att ontologi och epistemologi är mer relevant än 

metodik. Detta gör att vi anser att vi måste både mäta och tolka i denna uppsats. Philip har 

som utgångspunkt att tolka i första hand för att sedan mäta. Henrik har motsatt utgångspunkt. 

Vi tror att våra olika bakgrunder kan ge en intressant infallsvinkel på ett tredje ämne, 

redovisning. Noterbart i sammanhanget är att abduktion används både i lyriktolkning som i 

diagnosställande i medicin eller feldiagnosticering i tekniska system. Detta gör att metoden 

inbegriper både mjukare och hårdare faktorer och lätt kan jämföras med både juridik och 

teknik. Synsättet med abduktion har rötter hos Aristoteles och vi har i vårt fall funnit det 

                                                
39 Alvesson, Sköldberg, Tolkning och reflektion, s 11. 
40 Ibid, s 12. 
41 Ibid, s 42. 
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givande att söka efter djupstrukturer för att kunna begripliggöra de empiriskt induktiva 

mönster eller ytstrukturer som vi finner. Dessa förnyas sedan genom nya fall.42 Vad gäller 

frågan om faktas teoriladdning och perspektivseende43 kan vi bara konstatera att vår 

akademiska bakgrund gör att vi vill angripa detta ämne med en metod som inte är helt 

traditionell i företagsekonomi. Detta är i sig ett bevis för att vår förförståelse spelar in. Det är 

inte något som vi ser som en svaghet, tvärtom tror vi att det kan bidraga till att ge en förnyad 

och vidgad syn på ett företagsekonomiskt problem. Alvesson och Sköldberg framhåller i 

slutet av sin bok som ett konkret förslag att olika forskare som samarbetar har eller utvecklar 

olika specialiteter i reflektivt avseende. Genom detta, menar de, kan man säkerställa en viss 

reflektiv kapacitet.44 

   

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                
42 Alvesson, Sköldberg, Tolkning och reflektion, s 44. 
43 Ibid, s 49. 
44 Ibid, s 367. 
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3. Teori 
3.1 Kontinental tradition och försiktighetsprincipen 
 
Sverige har historiskt sett stått närmast den kontinentala civilrättsliga traditionen.45 Tyskland 

kan sägas vara det land som starkast förespråkat detta synsätt, och de har influerat oss.46 

Denna tradition går tillbaks till den romerska rätten. I boken �Romersk rätt och europeisk 

rättsutveckling� beskriver professorn i rättshistoria Ditlev Tamm de stora utvecklingsdragen.  

 

Än idag studerar svenska jurister romersk rätt. Typiskt för den romerska rätten var den starka 

formbundenheten och att reglerna var nedskrivna i lagar; de var kodifierade. 

Rättsuppfattningen var med andra ord formell eller legalistisk i den meningen att det fanns 

strikta krav på formbundenheten för att något skulle anses uppfyllt. Arvet lever kvar än idag i 

exempelvis traditionsprincipen som innebär att tradition måste ske i form av överlämnande 

för att köparen ska erhålla sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. Vissa uppfattar 

reglerna som onödigt stela, andra ser dem som en garanti mot olika skentransaktioner. 

Antagligen är de mer eller mindre lämpliga beroende på vilket fall som är aktuellt. 

Huvudsaken är att lagstiftaren har gjort sitt val och att inblandade parter känner till 

spelreglerna. 

 

Att säga att den kontinentala traditionen är formell är dock ett påstående som måste 

nyanseras.47 Reglerna är formella vad gäller formen av redovisningshandlingar, benämningar 

på poster och balans- och resultaträkningens uppställningsform etcetera. När det däremot 

gäller den centrala värderingsfrågan har en motsatt tendens gjort sig gällande. Den starka 

kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige har lett till att företagsledningen 

faktiskt givits ett ganska stort spelrum.48 Skälet är att civilrättslagstiftningen ofta anger ett 

högsta tillåtet tillgångsvärde att ställa mot skattelagstiftningens lägsta tillåtna värde. Detta har 

lett till att dolda reserver har kunnat byggas upp i företagen utan att på något sätt stå i strid 

med reglerna.49 Den differens som uppstår betecknas som en dold reserv.  

                                                
45 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data, s 7. 
46 Leuz framhåller just Sverige och Tyskland som två länder med stark legalistisk prägel. Leuz, Nanda, Wysocki, 
Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison, s 3. 
47 Smith, Redovisningens språk, s 69. 
48 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data, s 2. 
49 Riahi Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, s 56. 
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Vidare, utöver den skatterättsliga lagstiftningen, måste även de bolagsrättsliga reglerna 

framhållas. EG:s olika direktiv har här betydelse. Eftersom Tyskland är Europas största land 

befolkningsmässigt är det naturligt att de har stort inflytande på hur dessa direktiv utformas. 

Här har just det kontinentala synsättet gjort sig gällande med alternativa värderingsregler, 

koppling till beskattning och möjlighet till uppbyggande av dolda reserver. Själva 

implementeringen av direktiven har skett genom att reglerna har upptagits i den svenska 

Årsredovisningslagen. 

 

Historiskt sett kan det även framhållas att inflytelserika grupper och olika intressen har gjort 

sig gällande i den kontinentala traditionen.50 Studeras ägarstrukturen i exempelvis Sverige är 

det lätt att se att staten, banker och flera inflytelserika familjer har haft ett stort ägarinflytande.   

 

En kategorisering som gjorts är att skilja mellan bank- och marknadsorienterade länder.51 

Många länder med kontinental tradition kan då inordnas under bankorienterade länder. De 

inflytelserika grupperna i dessa länder kan tänkas ha ganska stor tillgång till intern 

information eftersom de är nära företaget. Om ägarna är relativt få och dessutom står nära 

företaget kan redovisningsrapporterna också utformas efter detta behov. Detta innebär att en 

intern redovisning, i ordets vida innebörd, ofta kan anses tillgodose behov som i andra länder 

presenteras i extern redovisning. 

 

En princip som enligt vår mening bör ses i ljuset av diskussionen i detta avsnitt är 

försiktighetsprincipen. Principen kan uppfattas som formell eller stel precis som 

traditionsprincipen. Men i likhet med traditionsprincipen är avsikten att den ska uppfylla ett 

högre syfte. Detta högre syfte anses så viktigt att det ska eftersträvas även om det sker på 

bekostnad av något annat. Så var fallet under romarnas tid, med de oerhört stelbenta 

ceremonier som krävdes för att uppfylla ett visst formaliakrav.  

 

När det gäller traditionsprincipen anser lagstiftaren att det är av stor vikt för borgenärerna att 

de ska kunna få tillbaka sina utlånade pengar. Därför måste en tradition (fysisk överlämning 

främst) ske för att köparen ska kunna erhålla skydd mot säljarens borgenärer. Annars finns det 

risk att olika skentransaktioner sker för att undanhålla egendom och pengar. Naturligtvis kan 

                                                
50 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data. 
51 Ibid, s 1. 
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denna formalism ibland slå fel på så vis att tradition inte anses uppfylld trots att det är fråga 

om en hederlig transaktion i bakgrunden. Lagstiftaren anser dock att detta är ett pris man får 

betala för att upprätthålla borgenärsskyddet. 

 

Försiktighetsprincipen syftar också ytterst till att tillvarata borgenärsintresset.52 Det ligger i 

deras intresse att förhindra att företaget övervärderar sina tillgångar och därigenom skapar en 

falsk bild av sin förmögenhetssituation (balanssidan) och resultatutveckling (resultatsidan). 

Borgenärsintresset manifesteras i civilrättslagstiftningens högsta tillåtna tillgångsvärdering. 

Det andra legala intresset som diskuterats ovan, skatteintresset, manifesteras i lägsta tillåtna 

tillgångsvärdering. 

 

Balansräkningens passivsida skiljer mellan eget kapital och främmande kapital (skulder). 

Försiktighetsprincipens inriktning ligger främst på det främmande kapitalet. 

Borgenärsintresset har betydelse när det gäller att attrahera främmande kapital. För många 

företag är det av största vikt att kunna attrahera främmande kapital i form av lån för att kunna 

expandera. Grundtanken är då att långivarna/borgenärerna inte ska lockas in på oriktiga 

grunder utan snarare få en lite för pessimistisk än en lite för optimistisk bild av hur företaget 

presterar. Detta kan vara av särskild vikt för små- och medelstora företag med liten 

ägarspridning och stort beroende av exempelvis banklån. Här märks också kopplingen till 

diskussionen om de bankorienterade länderna. 

 

Försiktighetsprincipen kommer till uttryck i årsredovisningslagens andra kapitel tredje 

paragraf fjärde punkten under rubriken �andra grundläggande redovisningsprinciper�. Här 

sägs att värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras 

med iakttagande av rimlig försiktighet. 

 

Sammanfattningsvis innebär försiktighetsprincipen att det ur kontinental synvinkel är 

rimligare att anamma ett synsätt med anskaffningsvärdering än värdering till verkligt värde. 

Skälet är att skydda borgenärerna. En anskaffningsvärdering försöker uppfylla kravet på 

verifierbarhet. Närmare bestämt är försiktighet ett så kallat asymmetrikrav vad gäller 

verifierbarhet, det finns upptaget i IASB:s föreställningsram. Detta innebär att kravet ställs 

                                                
52 Paananen, Hamberg, Marton, The Implementation of IFRS in Europe and Accounting Quality: The Case of 
Sweden, s 8.  
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högre på att inte överskatta tillgångar och intäkter och att inte underskatta skulder och 

kostnader jämfört med att inte göra en felskattning i motsatt riktning.  

 

3.2 Anglosaxisk tradition och rättvisande bild 
 
En tradition som gjort sig allt starkare gällande världen över är den anglosaxiska. Den 

härstammar från bland annat USA och Storbritannien. I och med de nya IAS-reglerna har 

Sverige också delvis anammat detta synsätt. 

 

Den juridiska traditionen i de anglosaxiska länderna skiljer sig ganska markant från den 

kontinentala. Istället för att främst förlita sig på nedskrivna lagar spelar sedvanerätten en stor 

roll.53 Denna kompletteras med prejudikat från domstolarna. Detta så kallade common law-

system innebär ofta en större frihet för domstolarna vilket kan ses som en pragmatisk 

hållning.  

 

Eftersom redovisningen i mycket mindre utsträckning regleras i lagen ges 

redovisningsprofessionen ett stort utrymme. Stora revisionsbyråer som the big five, numera 

bara fyra sedan Arthur Andersen gått omkull efter Enron-skandalen, har stort inflytande. 

Acceptansen hos praktikerna torde också bli stor. 

 

Kopplingen mellan redovisning och beskattning är svag i de anglosaxiska länderna. Ofta har 

så kallad frikoppling gällt vilket innebär att redovisning och beskattning ses som två separata 

företeelser.54 Det ena ska inte påverka det andra utan en åtskillnad anses lämplig. Enligt IAS 

är det de enskilda bolagen som är skatteobjekt och inte koncernen som sådan. 

 

Ägarstrukturen i de anglosaxiska länderna innebär en stor ägarspridning.55 Det är ofta 

börsnoterade företag. De många aktieägarna har knappast någon tillgång till intern 

information utan måste förlita sig på att de externa redovisningsrapporterna kan fylla deras 

informationsbehov. I den uppdelning som görs mellan bank- och marknadsorienterade länder 

                                                
53 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data, s 2. 
54 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 701. 
55 Ali, Hwang, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and the Value Relevance of Accounting 
Data, s 2. 
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bör därför de anglosaxiska främst inordnas under marknadsorienterade. Det är marknadens 

efterfrågan och krav, och där främst aktieägarnas informationsbehov, som därför blir relevant. 

 

En princip som är viktig i sammanhanget är principen om rättvisande bild (true and fair view). 

Vad som eftersträvas är att ge en så riktig eller sanningsenlig bild av redovisningen som 

möjligt. Naturligtvis är sanningsbegreppet inte okomplicerat.56 Ett viktigt paradigm att 

uppmärksamma i sammanhanget är sann inkomst/deduktiva paradigmet.57 Ett antal författare 

som Canning, Edwards och Bell har framfört ett normativt-deduktivt synsätt inom 

redovisningsteorin. Tanken är att mäta inkomst med endast en värderingsgrund och samtidigt 

tillmötesgå alla intressenters informationsbehov. De är alla överens om att ett nuvärde eller 

verkligt värde är mer användbart än ett konventionellt synsätt med historisk 

anskaffningskostnad. Det är enligt vår mening möjligt att i dessa skrifter finna rötterna till det 

idag förhärskande synsättet inom IASB. Vidare är en grundtes att ekonomisk substans ska gå 

före juridisk form. I USA har det i GAAP försökt tydliggöras mer exakt vad som menas med 

true and fair. 

 

Balansräkningens passivsida skiljer mellan eget kapital och främmande kapital (skulder). 

Principen om rättvisande bild har en betoning på eget kapital. Det är aktieägarintresset som 

står i fokus. Dessa måste ha ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt när de fattar beslut om 

att köpa, sälja eller behålla sina aktier. Att då eftersträva en rättvisande bild är en naturlig 

utgångspunkt. 

 

Principen om rättvisande bild kommer till uttryck i årsredovisningslagens andra kapitel tredje 

paragraf. Där sägs att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 

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

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. I andra stycket sägs att om 

avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande 

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

 

Sammanfattningsvis innebär principen om rättvisande bild att det ur anglosaxisk synvinkel är 

rimligare att anamma ett synsätt med marknadsvärdering än värdering till anskaffningsvärde. 
                                                
56 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 8. 
57 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 339. 
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Skälet är att värna aktieägarna. En värdering till verkligt värde eller marknadsvärde försöker 

uppfylla kravet på validitet. Med validitet menas att redovisningen avbildar de aspekter av 

verkligheten som är avsedda att avbildas. Här kommer just det rättvisande perspektivet in i 

bilden.  

 

Det finns flera olika skäl till att kontinentala länder som Sverige börjat anamma ett mer 

anglosaxiskt synsätt.58 Ett skäl är den ökade globaliseringen och internationaliseringen med 

multinationella företag som noteras på olika börser. Det stora IAS-projektet innebärande 

internationell standardisering är ett annat skäl. Vidare har Storbritanniens inträde i EG lett till 

att principen om true and fair view överförts till EG:s direktiv som i sin tur blivit 

implementerade i svenska årsredovisningslagen. 

 

3.3 Redovisningsreglernas kvalitativa egenskaper 
 
Denna redogörelse baseras på föreställningsramen för utformning av finansiella rapporter som 

utformats av IASB. Dessa kriterier återges i en mängd litteratur, men det är IASB:s tolkningar 

som står i förgrunden. Användarnas informationsbehov har gjort att normbildarna har 

preciserat vissa kvalitetskrav på redovisningsreglernas utformning. Det som ligger i 

förgrunden är att informationen ska användas till ekonomiskt beslutsfattande. Principen om 

rättvisande bild är central i föreställningsramen och kriterierna tolkas också i ljuset av detta. 

3.3.1 Begriplighet 
 
Begriplighetskravet kan tyckas uppenbart vid första anblick. Med kravet menas att mottagaren 

ska förstå innebörden av informationen. Det är dock så att vissa förkunskaper förutsätts finnas 

hos mottagaren. En reflektion är att redovisningen tenderar att bli alltmer komplicerad och att 

detta i sin tur innebär ökade krav på användarna av informationen. Däremot är tankegången 

inte att svår redovisning ska utelämnas på grund av användarnas bristande kunskaper. I 

enlighet med principen om rättvisande bild bör därför en rättvisande, om än komplicerad bild, 

av redovisningen eftersträvas. 

                                                
58 Smith, Redovisningens språk, s 40. 
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3.3.2 Relevans 

 
Ett viktigt kriterium i IASB:s föreställningsram är relevans. Här är särskilt användbarheten för 

beslut i fokus. Som framgår i vår uppsats har IAS ett mer aktieägarinriktat fokus än vad var 

fallet med tidigare svenska regler. Med detta kriterium blir konflikten mellan 

försiktighetsprincipen och rättvisande bild central. Relevanskriteriet gör att olika 

resultatutjämnande åtgärder som genomförs för att �putsa fasaden� i ett företag ges ett mindre 

utrymme. Detta eftersom redovisningen ska vara i överensstämmelse med en rättvisande bild. 

Forskning visar att företag efter införandet av IAS-reglerna i mindre utsträckning använder 

sig av resultatutjämnande eller kosmetiska åtgärder.59 

 

En åtskillnad görs mellan prognos- och återföringsrelevans.60 Med prognosrelevans menas 

vilket underlag för prognoser som investerare eller aktieägare ges av redovisningsinformation. 

Denna information är av vikt för att behålla, sälja eller köpa aktier. Prognosrelevansen är 

således framåtriktad i tiden. Återföringsrelevansen är istället bakåtriktad. Den används för att 

kontrollera hur väl prognoserna stämde med det faktiska utfallet. Det är en komplicerad fråga 

hur det bäst utformas lämpliga mått för att prognostisera framtiden med hjälp av historiska 

data eller händelser. 

3.3.3 Tillförlitlighet (Reliabilitet) 

 

Vidare i IASB:s ramverk nämns tillförlitlighet som ett kriterium. Eftersom 

tillförlitlighetskriteriet har som syfte att avbilda en ekonomisk verklighet61 ligger det nära till 

hands att anamma synsättet med rättvisande bild. Detta leder oss in på diskussionen om 

validitet.62 Kravet är att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs 

gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar. Här kan en värdering 

till anskaffningsvärde jämföras med en värdering till verkligt värde. I enlighet med IAS 

övergripande synsätt med en rättvisande bild blir den rimliga förväntningen i enlighet med 

detta en värdering till verkligt värde. 

 

 

                                                
59 Barth, Landsman, Lang, International Accounting Standards and Accounting Quality. 
60 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 186. 
61 Ibid, s 186. 
62 Ibid, s 187. 
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Ytterligare ett delkrav under validitet är neutralitet. Neutralitetskravet är riktat mot 

producenterna av redovisningsinformation. Två andra delkrav som nämns under validitet är 

fullständighet och väsentlighet. 

3.3.4 Verifierbarhet 
 
Verifierbarhetskravet sorteras i IASB:s ramverk in under reliabilitet. Vi har dock valt att ge 

kriteriet en egen rubrik eftersom det är av vikt för vårt resonemang.  

 
Strävan efter en rättvisande bild kompliceras enligt vår mening genom kravet på 

verifierbarhet. Verifierbarhetskravet har en objektiv sida i det att det berör något som 

objektivt kan verifieras.63 I värderingssammanhang blir det anskaffningsvärde som givits för 

en tillgång då den naturliga utgångspunkten. Skälet till detta är att anskaffningsvärdet är 

verifierbart dels i form av ett köpeavtal eller kvitto, dels att det är uppenbart vilken värdering 

marknaden gjorde vid en viss tidpunkt. Det kan tyckas paradoxalt, det är ju fråga om en 

marknadsvärdering, men det är en gammal sådan som sedan kan ha tappat i aktualitet med 

efterföljande avskrivningar. En annan paradox i sammanhanget är att verifierbarhet ofta 

sammankopplas med ordet sann eftersom det ursprungligen härrör därifrån.64 Samtidigt vill vi 

koppla samman verifierbarheten med försiktighetsprincipen.  

 

Trots IASB:s utgångspunkt med rättvisande bild finns ändå försiktighet med som ett kriterium 

på tillförlitlighet. Sammanfattningsvis innebär detta att de genomarbetade reglerna i IASB 

inte är fullt ut konsekventa. Denna inkonsekvens innebär att försiktighetsprincipen fortfarande 

inte spelat ut sin roll.  

3.3.5 Jämförbarhet 
 

Det sista kvalitativa kriteriet i IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter är jämförbarhet. Det finns två olika typer av jämförbarhet.65 Jämförbarheten mellan 

företag har en koppling till relevanskriteriet. För exempelvis investerare på aktiemarknaden är 

det av vikt att de redovisningsmått som används av företagen är jämförbara. Att lika händelser 

och tillstånd ska redovisas på samma sätt blir problematiskt vid tillgångsvärdering. Såsom 

reglerna har varit utformade i många kontinentala länder har skattereglerna gjort att ett ganska 

                                                
63 Hendriksen, van Breda, Accounting Theory, s 138. 
64 Verus betyder sann på latin. 
65 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 187. 
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stort utrymme givits. Jämförbarhetskriteriet kan då i mindre strikt mening tolkas som att 

företagen använder samma regler, men att dessa ändå inom vissa ramar ger olika 

valmöjligheter. Jämförbarheten över tiden för ett och samma företag är också ett relevant 

mått.  

3.4 IAS 40 � Förvaltningsfastigheter 
 
De flesta typer av materiella anläggningstillgångar regleras i IAS 16. Förvaltningsfastigheter 

faller dock utanför denna standard och regleras istället i IAS 40. En förvaltningsfastighet är en 

fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 

kombination av båda.66 

 

En förvaltningsfastighet kan värderas enligt två olika alternativ i IAS 40. Antingen sker en 

värdering till verkligt värde (fair value) eller så sker en värdering enligt anskaffningsvärde 

minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar (cost model).67 Detta 

är dels ett exempel på företagsledningens ökade valmöjligheter, dels ett exempel på den ökade 

användningen av marknadsvärdering i redovisningen. 

 

Den ökade användningen av marknadsvärdering kommer i denna standard till uttryck i 

verkligt värde-metoden. Vid inköpstillfället värderas förvaltningsfastigheten till 

anskaffningsvärdet vilket sammanfaller med ett marknadsvärde. Efter anskaffningstidpunkten 

uppstår dock valmöjligheten. Den värderingsprincip företaget väljer måste tillämpas på 

samtliga förvaltningsfastigheter. Undantaget är de fastigheter för vilka det inte går att 

fastställa ett verkligt värde (dessa värderas istället enligt anskaffningsvärdemetoden). Vid 

anskaffningsvärdering används reglerna i IAS 16. Dessa regler överensstämmer i stort med 

dem som gäller för onoterade företag och som tidigare gavs ut av RR. 

 

Standarden har en definition på vad som avses med verkligt värde.68 Det är det belopp till 

vilken en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Detta är ett exempel på en 

marknadsvärdering. Med kunniga avses att de ska ha rimliga kunskaper om fastigheten och 

                                                
66 Internationell Redovisningsstandard i Sverige, IAS med SIC-tolkningar, FAR Förlag, Oktober 2003, IAS 40, 
inledning punkt 3. 
67 Ibid, IAS 40, inledning punkt 5. 
68 Ibid, IAS 40, punkt 4. 
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marknadsläget. Med intresse menas att de är beredda att ingå köpeavtal på marknadens 

villkor. Vidare är värdet beräknat utan hänsyn till eventuella transaktionskostnader.  

 

Det är ett nutidsvärde och är inte bakåtblickande eller framåtblickande. Det är värdet på 

balansdagen som är avgörande. Företagen rekommenderas i IAS 40 att använda sig av 

fristående värderingsmän som har relevanta kvalifikationer och som korrekt kan bedöma ett 

marknadsvärde.69 Dock har företagen möjligheter att välja mellan både interna och externa 

värderingsmän. 

 

I bästa fall finns en aktiv marknad där en jämförelse kan göras med aktuella priser på liknande 

fastigheter avseende läge, skick etcetera. I annat fall, vilket torde vara vanligare, är företaget 

hänvisat till någon av följande metoder: 1. En jämförelse görs med fastigheter av annat slag 

på en aktiv marknad och en justering görs för olikheterna.  2. Företaget studerar de senaste 

priserna på likartade fastigheter på mindre aktiva marknader och gör sedan en justering för 

förändringar som skett sedan dessa transaktioner inträffade. 3. Nuvärdet av uppskattade 

framtida betalningsströmmar beräknas.70  

 

IASB rekommenderar att företagen använder sig av en värdering till verkligt värde. Detta är 

också i linje med tanken på en rättvisande bild. När det exempelvis gäller byte av 

redovisningsprincip framhålls att det endast är tillåtet om händelser eller transaktioner efter 

bytet återges på ett bättre sätt i företagets finansiella rapporter. Avseende bytet från fair value 

till cost model sägs att det är högst osannolikt att ett byte av princip från verkligt värde till 

anskaffningsvärde ger en mer rättvisande bild.71 IASB:s grundsyn framträder enligt vår syn 

tydligt här. 

 

När det gäller de värdeförändringar som uppstår vid en värdering till verkligt värde så 

aktualiseras flera principer. Det uppstår också en konfliktsituation. Enligt IAS 40 ska alla 

värdeförändringar som uppkommer vid en förändring av fastighetens verkliga värde redovisas 

över resultaträkningen under den period de uppkommer. Detta är i överensstämmelse med 

kongruensprincipen.72 Kongruensprincipen innebär att alla förändringar av eget kapital, utom 

                                                
69 Internationell Redovisningsstandard i Sverige, IAS med SIC-tolkningar, FAR Förlag, Oktober 2003, IAS 40, 
punkt 26. 
70 Ibid, IAS 40, punkt 40. 
71 Ibid, IAS 40, inledning punkt 9. 
72 Smith, Redovisningens språk, s 282. 
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de som beror på transaktioner med företagets ägare, ska redovisas över resultaträkningen. Om 

som i detta fall kongruensprincipen ska upprätthållas måste dock ett pris betalas. Den 

övergripande intentionen är att kunna ge en rättvisande bild av företagets utveckling. För att 

detta ska kunna uppnås måste realisationsprincipen överges. Detta eftersom även orealiserade 

värdeförändringar i IAS 40 redovisas över resultaträkningen.  

 

Ett försiktigt synsätt argumenterar för att realisationsprincipen används. Det som uppnås då är 

ett högre mått av verifierbarhet. Endast realiserade värdeförändringar redovisas då (också i 

enlighet med kongruensprincipen). Då de är realiserade blir den värdeförändring som sker lätt 

att uppskatta. Det som försakas vid ett argumenterande för realisationsprincipen i detta fall är 

att validiteten blir sämre. Fastigheten kan ju mycket väl ha stigit eller sjunkit i marknadsvärde 

under året som gått, oavsett om fastigheten avyttrats eller inte. 

3.5 IAS 41 � Jord- och skogsbruk 
 
Biologiska tillgångar såsom skog regleras i IAS 41. Här ges inga huvudalternativ som i IAS 

40, utan enda tillåtna värderingsmetod är verkligt värde-metoden som utgångspunkt. 

Standarden skiljer mellan biologiska tillgångar och jord- och skogsbruksprodukter.73 Med 

biologiska tillgångar avses levande djur eller växter, till exempel växande skog. Med tanke på 

Sveriges omfattande skogsbestånd och många skogsbolag blir just denna del av standarden 

relevant för vår studie. Med jord- och skogsbruksprodukter menas skörden av företagets 

biologiska tillgångar. Skördebegreppet ges en vid innebörd. 

 

Värderingen av de biologiska tillgångarna ska ske till verkligt värde, dock med avdrag för 

uppskattade försäljningskostnader. Det förutsätts att tillgångens verkliga värde kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Detta antagande kan ifrågasättas endast när tillgången redovisas för 

första gången. Om problematiken då uppstår att marknadspriser eller värden inte finns 

tillgängliga och att andra uppskattningar av det verkliga värdet är uppenbart otillförlitliga 

krävs som ett undantag en alternativ värderingsmetod. När detta inträffar redovisas tillgången 

enligt IAS 16 till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuell ackumulerad avskrivning och 

eventuell ackumulerad nedskrivning.74 

 

                                                
73 Internationell Redovisningsstandard i Sverige, IAS med SIC-tolkningar, FAR Förlag, Oktober 2003, IAS 41, 
punkt 5. 
74 Ibid, IAS 41, inledning punkt 3. 
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Verkligt värde-metoden i IAS 41 är uppbyggd på motsvarande sätt som i IAS 40. Som 

utgångspunkt ska det noterade priset på en aktiv marknad för en biologisk tillgång eller jord- 

och skogsbruksprodukt vara den bästa grunden för beräkning av tillgångens verkliga värde.75 

Om företaget har tillgång till olika aktiva marknader använder företaget den marknad som är 

mest relevant.  

 

Om det inte finns någon aktiv marknad använder sig företaget av, på liknande vis som i IAS 

40: 1. Det senaste marknadspriset, under förutsättning att det inte inträffat en väsentlig 

förändring av ekonomiska omständigheter mellan transaktionstillfället och balansdagen. 2. 

Marknadspriser för liknande tillgångar med justeringar som återspeglar skillnader. 3. 

Jämförelseindex för jämförbara eller liknande sektorer.76 I sista hand, om både 

marknadsvärden och andra värden saknas, kan företaget använda sig av nuvärdet av 

förväntade nettobetalningar från tillgången, diskonterade med en aktuell marknadsbestämd 

räntesats före skatt för att fastställa det verkliga värdet. Detta visar på en allt större acceptans 

för finansiella värderingsmetoder jämfört med mer traditionella värderingsmetoder i 

redovisningen. 

 

Precis som i IAS 40 redovisas alla värdeförändringar över resultaträkningen. Detta är i 

enlighet med kongruensprincipen. Dock redovisas tillgången inte enligt realisationsprincipen. 

Även orealiserade värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Detta torde innebära 

att utrymmet för subjektiva uppskattningar ökar. 

3.6 IAS 39 � Finansiella instrument 
 
IAS 39 kan ses i samband med tidigare behandlade standarder. Denna överensstämmer med 

de övriga standarderna genom att den i enlighet med kongruensprincipen redovisar 

värdeförändringar över resultaträkningen. Vissa värdeförändringar i denna standard redovisas 

dock inte över resultaträkningen utan direkt mot eget kapital. 

 

Med finansiella instrument avses varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång 

i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. Aktier 

som företaget själv emitterat omfattas inte av standarden, däremot omfattas aktier och andra 
                                                
75 Internationell Redovisningsstandard i Sverige, IAS med SIC-tolkningar, FAR Förlag, Oktober 2003, IAS 41, 
punkt 17. 
76 Ibid, IAS 40, punkt 18. 
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egetkapitalinstrument i andra företag av standarden. Värdering till verkligt värde är 

utgångspunkten och grundprincipen i standarden. Undantag härifrån gäller lånefordringar och 

kundfordringar, investeringar som hålles till förfall samt investeringar i egetkapitalinstrument 

som inte har ett noterat marknadspris på en aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.77 

 

Verkligt värde definieras i standarden som det belopp till vilken en tillgång skulle kunna 

överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 

som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Noterade marknadspriser på en aktiv 

marknad är förstahandsalternativet. Om notering inte skett används andra metoder som vi 

känner igen från tidigare behandlade standarder. Det gäller priset vid ett nyligen inträffat 

avslut för samma instrument, det aktuella priset på ett noterat men i övrigt likartat instrument 

eller det beräknade nuvärdet av framtida kassaflöden. För onoterade aktier i andra företag kan 

nuvärdet inte beräknas utifrån kontrakterade kassaflöden utan måste beräknas enligt någon 

modell för aktievärdering. Det är fråga om marknadsinriktade modeller med marknadsvärden. 

I sista hand, om tillförlitlig värdering enligt en sådan modell inte kan göras, sker en värdering 

till anskaffningsvärde. Det bör framhållas att IASB:s långsiktiga mål är att värdera finansiella 

instrument fullt ut till marknadsvärde. Det är ett �full fair value�- synsätt. Ur denna synvinkel 

bör alla finansiella instrument tas upp i balansräkningen till deras riktiga värde där alla 

värdeförändringar påverkar resultatet.78 

 

En viktig åtskillnad i standarden är den mellan redovisning av värdeförändringar över 

resultaträkningen och redovisning av värdeförändringar över eget kapital. Verkligt värde-

metoden i IAS 39 är uppbyggd på precis samma sätt som i IAS 40.  I gruppen finansiella 

tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen ingår 

värdepapper som innehas för handel och derivat, exempelvis optioner. I denna kategori finns 

en valmöjlighet som blivit mycket omdiskuterad i EU-kommissionen.79 Den handlar om 

värdeförändringar i tillgångar och skulder ska få tas upp via resultaträkningen. Kommissionen 

har endast godkänt tillgångar i denna kategori. En koppling kan göras till 

försiktighetsprincipen. En försämrad kreditvärdighet ska inte kunna leda till en vinst via 

resultaträkningen på grund av verkligt värde-regeln. Till den kategori som redovisas direkt 
                                                
77 Bonham, Mike med flera, International GAAP 2005 Generally Accepted Accounting Practice under 
International Financial Reporting Standards, Ernst &Young, 2004. 
78 Ibid. 
79 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, s 72. 
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mot eget kapitel hör noterade värdepapper som företaget innehar som likviditetsreserv snarare 

än i spekulationssyfte. Detta strider mot kongruensprincipen, men harmonierar å andra sidan 

med realisationsprincipen. Enligt vår mening visar detta på den inkonsekvens som finns i 

IAS-regelverket. Ett skäl till detta kan vara de kompromisser som görs, vilket leder till en 

utformning som är mindre samstämmig eller koherent än vad som är önskvärt ur ett teoretiskt 

perspektiv. 
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4. Empiri 

4.1 Inledning 
 
IAS/IFRS har endast gällt en kort tid i Sverige. Många studier har givits en kvalitativ 

inriktning vad gäller empiriinsamlingen. Det har då studerats vilka problem som kan tänkas 

uppkomma vid konverteringen. I och med att en viss tid nu förflutit sedan införandet av 

standarderna finns det möjlighet att göra kvantitativa analyser. 

 

En mer övergripande studie som undersökt hur kvaliteten förändrats i redovisningen är �The 

Implementation of IFRS in Europe and Accounting Quality:The Case of Sweden�. Där har 

kopplingen mellan redovisningsmått och aktiepris studerats. Studien visar att kopplingen 

mellan resultat, redovisade värden och aktiepris har ökat. Detta kan ses som en förbättring i 

redovisningens kvalitet. Eftersom aktieägarna/investerarna är de som fokuseras i IAS i 

enlighet med synen om rättvisande bild, bör aktiepriset vara nära kopplat till företagens 

redovisade siffror. I studien har värderelevansen mellan redovisningsmåtten under första 

kvartalet 2004 (med svensk GAAP) jämförts med första kvartalet 2005 (med IFRS). I och 

med att samtliga noterade bolag genomförde konverteringen vid samma tidpunkt kan en 

givande jämförelse göras. Noterbart är att studien är omfattande, den avser samtliga publika 

noterade företag i Sverige. Denna studie har senare replikerats i en magisteruppsats i 

avancerad externredovisning.80 Här jämfördes andra kvartalet 2004 med andra kvartalet 2005. 

Syftet var att undersöka om första studien endast var av engångskaraktär. Studien visar att 

med stor sannolikhet har kvaliteten för resultatet och det egna kapitalet ökat. Den första 

studien var således inte av engångskaraktär. 

 

Vi har valt en annan utgångspunkt än Paananen.81 Vår avgränsning är till tre stycken 

standarder, IAS 39-41. I Paananens studie undersöks samtliga förändringar vid 

konverteringen kopplade till aktiepris. Det gör att den studien blir mycket omfattande. Vidare 

har vårt fokus varit på teori som kompletteras med empiri, och inte det omvända. I vår uppsats 

är det relevant att se hur de kvalitativa kriterierna förhåller sig till enskilda standarder och hur 

detta kommer till uttryck i årsredovisningar. Med hjälp av analys av årsredovisningar och 
                                                
80 Eriksson, Sara, Öhman, Rebecka, Innebär konverteringen till IFRS en högre kvalitet i redovisningen sett ur ett 
aktieägarperspektiv?, Magisteruppsats i Företagsekonomi, Avancerad Externredovisning, Höstterminen 2005, 
Handledare Jan Marton, Handelshögskolan i Göteborg. 
81 Paananen, Hamberg, Marton, The Implementation of IFRS in Europe and Accounting Quality: The Case of 
Sweden.    
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användande av nyckeltal kan en jämförelse av data före och efter konverteringen göras. Det är 

då möjligt att utläsa vilken information detta förmedlar till investerarna och övriga användare.  

 

Då vi undersöker hur kvaliteten i redovisningen har förändrats efter konverteringen till IAS 

måste vi veta vad som menas med kvalitet. Vi anser inte att det räcker med en kvantitativ 

analys för att undersöka detta. Denna måste kompletteras med något annat; i vårt fall juridisk 

metodlära och moralfilosofi. Låt oss dock först börja med den kvantitativa analysen. 

4.2 IAS 40 
 
IAS 40 är ett exempel på de ökade valmöjligheter som givits och på användandet av 

marknadsvärdering. På Stockholmsbörsen finns 13 fastighetsbolag noterade. Av dessa valde 

samtliga verkligt värde-metoden i samband med införandet av IAS.82 När det gäller vilka som 

ska utföra värderingen skiljer IAS 40 mellan externa och interna värderingsmän. 

Rekommendationen är att ha fristående värderingsmän med relevanta kvalifikationer som kan 

uppskatta ett marknadsvärde. De allra flesta fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har valt 

att ha både interna och externa värderingsmän.83 En fråga som är viktig är hur pass stort mått 

av subjektivitet som ges i IAS 40. Vi tolkar företagens val av både externa och interna 

värderingsmän ur två aspekter. Det ena är en fråga om legitimitet. Genom att ha olika 

värderingsmän finns en förhoppning om att kunna uppnå en någorlunda objektiv värdering. 

Detta ger också en legitimitet utåt mot intressenterna. Den andra aspekten handlar om 

redovisningens ökade komplexitet. Den ökade strävan mot en rättvisande bild av värdet av 

företagens tillgångar och resultatutveckling gör att modellerna och beräkningarna tenderar att 

bli allt mer avancerade. Andra sidan av denna aspekt är således att en värdering till historiskt 

anskaffningsvärde, som fortfarande är vanligt bland onoterade bolag84, lär ge mindre utrymme 

för subjektivitet eftersom verifieringsgraden är högre; ett fastställt anskaffningsvärde finns. 

Nackdelen är att det kan sägas vara mindre rättvisande eftersom ett marknadsvärde, om än 

fluktuerande, i många bedömares ögon ger det mest rättvisande värdet. Inte minst gäller detta 
                                                
82 Fastighetsbolagens årsredovisningar för 2004. Företagen är Brinova, Castellum, Fabege, Fast Partner, 
Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Ljungberggruppen, Sagax, Tornet, Wihlborgs Fastigheter, Heba, 
Wallenstam.  
83 En genomgång av respektive bolags årsredovisning för 2004 ger att 11 av totalt 13 noterade bolag nyttjade 
både interna och externa värderingsmän. Dessa företag var Brinova, Castellum, Fabege, Fast Partner, 
Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Ljungberggruppen, Sagax, Tornet och Wihlborgs Fastigheter. Wallenstam 
valde att endast nyttja interna värderingsmän medan Heba Fastigheter endast nyttjade externa. 
84 Fastighetsbolagens årsredovisningar för 2004. Följande är exempel på onoterade bolag med 
anskaffningsvärdering: Akelius, CA Fastigheter, Humlegården, Platzer Fastighet, Realia, Stena Fastigheter. 
Följande är exempel på onoterade bolag med verkligt värde-värdering: Akademiska hus, AP Fastigheter, 
Vasakronan, Vasallen.   
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om en jämförelse görs med sann inkomst/deduktiva paradigmet med flera anhängare av 

redovisningsteoretiker genom åren.85  

 

När det gäller värderingen är punkt 40 i standarden av intresse. I Sverige blir det svårt att göra 

en jämförelse med aktuella priser på liknande fastigheter avseende skick och läge med mera. 

Det beror på att fastighetsmarknaden är av begränsat omfång och att det finns relativt få 

aktörer på marknaden. Det kan vara så att en liknande eller jämförbar transaktion inte har 

genomförts den närmaste tiden. I praktiken innebär detta att de allra flesta fastighetsbolagen 

är hänvisade till sistahandsalternativet i IAS 40, där nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsströmmar beräknas. Samtliga noterade bolag har använt sig av någon slags 

avkastningsmodell. Särskilt vanligt är det med 5 och 10-åriga kassaflödesmodeller. Det 

uppstår flera problem i detta sammanhang. Ett är modellernas tidsperspektiv som ligger långt 

in i framtiden vilket kan göra att uppskattningarna blir osäkra.86 Fastighetsbranschen är erkänt 

volatil och konjunkturberoende. Stora svängningar på marknaden kan leda till en påverkan på 

företagets resultat som ger en ojämn resultatutveckling och som kan uppfattas inte stå i paritet 

med de ekonomiska händelser som inträffat under verksamhetsåret. Detta leder oss in på ett 

annat problem, nämligen det faktum att både realiserade och orealiserade värdeförändringar 

redovisas över resultaträkningen. Såsom redovisningen är utformad idag skiljs alltså inte på 

dessa värdeförändringar. 

 

Värt att notera är att skillnader mellan realiserade och orealiserade värdeförändringar inte 

närmare presenteras i årsredovisningar. Däremot finns möjlighet att söka denna information i 

kvartalsrapporter. Detta kan även jämföras med en diskussion om årsredovisningens minskade 

värderelevans och en mer kvartalsinriktad ekonomi.  

  

Vi ska nu närmare studera hur de fem största87 fastighetsbolagens resultat- och balansräkning 

har påverkats av de nya reglerna och vad detta förmedlar för information till användarna av 

redovisningsrapporterna. När det gäller principförändringen är det lämpligast att använda sig 

av jämförelseåret 2004 eftersom företagen i början av 2005 var tvungna att redovisa samma 

period med både det gamla synsättet och med IAS. När det däremot gäller förändringen i 
                                                
85 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 339. 
86 En allt för stor tillåten subjektivitet i redovisningen kombinerat med kassaflödesuppskattningar långt in i 
framtiden kan ge missvisande resultat. I en TV-dokumentär om Enronskandalen framkom att ledningen använt 
sig av en �marknadsvärdesprincip� där en uppskattning av framtida kassaflöden gjordes. Dokumentären sändes i 
Sveriges television under våren 2006 i samband med att rättegången mot Enronledningen inleddes. 
87 Enligt SIX lista på de största fastighetsbolagen mätt i börsvärde 31 december 2005.  
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rörelseresultat, och skillnaden mellan realiserade och orealiserade värdeförändringar, har vi 

eftersträvat att använda oss av så färska siffror som möjligt vilket innebär årsredovisningar 

avseende året 2005. Dessa publicerades runt mars/april 2006. Vidare har vi använt oss av 

kvartalsrapporter för jan-mars 2006 vilka publicerades i maj 2006. 

 

Vad som tydligt framkommit i nedanstående data är att standarden IAS 40 haft en stor 

inverkan på hur redovisningen utformas i dessa bolag. Dels har den praktiskt inneburit ett 

förändringsarbete där värderingar utförts både på kvartals- och helårsbasis, dels har 

redovisade siffror påverkats i stor omfattning. Vad gäller resultaträkningarna för 2004 är en 

observation att orealiserade värdeförändringar oftast påverkar resultatet på ett betydande sätt. 

Det är ett jämförelseår men principbytet blir tydligt. Avseende balansräkningarna har bytet 

inneburit stora förändringar av eget kapital. Värderingen till verkligt värde har i flera fall 

inneburit en påverkan i miljardklassen. När vi har studerat resultaträkningen för det senaste 

året, 2005, har vi sett att de orealiserade värdeförändringarna haft en stor resultatpåverkan. 

Nedan följer en närmare redogörelse för de fem största bolagen som tillämpar IAS 40. Dessa 

redogörs för i storleksordning med det största först.  

4.2.1 Fabege 
 

Värdeförändringarna under 2005 har fått stor påverkan på resultatet. De orealiserade 

värdeförändringarna är ungefär lika stora som de realiserade. Det är anmärkningsvärt att även 

orealiserade värdeförändringar har en så pass stor resultatpåverkan, men det är en konsekvens 

av de nya reglerna. När det däremot gäller det egna kapitalet visar den jämförelse mellan den 

gamla redovisningen och IAS för 2004, på en liten procentuell påverkan på eget kapital. När 

2005 inleddes hette Fabege Wihlborgs. Fabege förvärvades under hösten 2004 och namnet 

ändrades under 2005. Fastigheternas marknadsvärde motsvarade bokfört värde vid 31 

december 2004. Vid förvärvskalkylen skrevs fastigheterna upp vilket innebär en ökning av 

eget kapital med cirka 200 miljoner om standarden varit i kraft. 
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 Tabell. Årsredovisning Fabege 2005, not 50. Kvartalsrapport jan-mars 2006. 

4.2.2 Castellum 

 
Jämför vi synsätten för resultaträkningen 2004 ser vi att de orealiserade värdeförändringarna 

spelar en stor roll för årets resultat enligt IAS. En studie av utgående balans för 2004 visar att 

den omvärdering av förvaltningsfastigheterna enligt verkligt värde-metoden är av stor 

betydelse och innebär redovisade skillnader i miljardklassen. Förändringarna i rörelseresultat 

för det senaste året visar på den stora betydelse som orealiserade värdeförändringar kan spela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Årsredovisning Castellum 2005, not 2. Kvartalsrapport jan-mars 2006. 
 

Avstämning mellan tidigare 
redovisningsprinciper samt IFRS 
 
Årets/periodens resultat (Mkr) - 
specifikation av effekter av övergång till IFRS 
 
Jan-dec 2004 
Årets/periodens resultat enligt 
tidigare redovisningsprinciper: 1 352 
Återföring avskrivningar fastigheter 192 
Återföring resultat fastighetsförsäljningar -384 
Förv.fastigheter, realiserade värdeförändringar 128 
Förv.fastigheter, orealiserade värdeförändringar 23 
Uppskjuten skatt, 28 % 12 
Ändrad redovisning av minoritetens andel 61 
Årets/periodens resultat enligt IFRS: 1 384 
 

Eget kapital (Mkr)         04-12-31 
 
Eget kapital enligt tidigare 
redovisningsprinciper: 11 120  
Omvärdering förvaltningsfastigheter -10  
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28 % 3 
Ändrad redovisning av minoritetsandel 217  
Eget kapital enligt IFRS: 11 330  

Förändring i rörelseresultat jan-dec 2005
 
Resultat före värdeförändring 1646 
Realiserad värdeförändring  859 
Orealiserad värdeförändring 844    
Resultat efter värdeförändring 3349 

Avstämning mellan tidigare 
redovisningsprinciper samt IFRS 
 
Årets/periodens resultat (Mkr) - 
specifikation av effekter av övergång till IFRS 
 
Jan-dec 2004 
Årets/periodens resultat enligt 
tidigare redovisningsprinciper: 586 
Återföring avskrivningar fastigheter 134 
Återföring resultat fastighetsförsäljningar �190 
Förv.fastigheter, realiserade värdeförändringar 89 
Förv.fastigheter, orealiserade värdeförändringar 571 
Uppskjuten skatt, 28 % -128 
Derivat, orealiserade värdeförändringar -146 
Årets/periodens resultat enligt IFRS: 916 
 

Eget kapital (Mkr)         04-12-31 
 
Eget kapital enligt tidigare 
redovisningsprinciper: 4 927 
Redovisning av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde 4 708 
Derivat-verkligt värde -391 
Uppskjuten skatt hänförligt till ovan -1209 
Eget kapital enligt IFRS: 8 035  
 

Förändring i rörelseresultat jan-dec 2005
 
Resultat före värdeförändring 820 
Realiserad värdeförändring  71 
Orealiserad värdeförändring 861    
Resultat efter värdeförändring 1752 
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4.2.3 Hufvudstaden 
 

Resultaträkningen för 2004 visar att orealiserade värdeförändringar spelar en viktig roll. Dock 

får de inte fullt genomslag, eftersom de motverkas av en återföring av resultat från 

fastighetsförsäljningar. När det gäller balansräkningen ser vi återigen en mycket stor ökning 

av eget kapital. Ökningen uppgår till cirka 3 miljarder. Verkligt värde-metoden innebär alltså 

en mycket kraftig värdeökning. Även en uppskjuten skatteskuld uppkommer. När vi sedan 

studerar förändringar i rörelseresultat för det senaste året, 2005, kan vi se att 

realisationsprincipen i detta fall blir utan betydelse. Däremot är de orealiserade 

värdeökningarna av stor vikt. Bedömningar har gjorts som innebär att framtidsutsikterna för 

marknaden ser positiva ut. Huvudförklaringen till Hufvudstadens goda resultat är 

uppskattningar av orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Årsredovisning Hufvudstaden 2005, not 40. Kvartalsrapport jan-mars 2006. 
 

4.2.4 Kungsleden 
 
Kungsleden skiljer sig från övriga undersökta bolag. Företagen redovisar ingående balans för 

2004 och IAS påverkan på denna istället för utgående balans. Företaget använder sig också av 

ett brutet räkenskapsår. Vidare är detta det enda undersökta företaget där periodens resultat 

blir lägre med IAS för 2004. Detta beror dock mer på IAS 39 än IAS 40, eftersom det är de 

orealiserade värdeförändringarna avseende finansiella instrument som har en viktig 

resultatpåverkan. Återigen ser vi att balansräkningen påverkas mycket av den omvärdering 

Avstämning mellan tidigare 
redovisningsprinciper samt IFRS 
 
Årets/periodens resultat (Mkr) - 
specifikation av effekter av övergång till IFRS 
 
Jan-dec 2004 
Årets/periodens resultat enligt 
tidigare redovisningsprinciper: 664,1 
Återföring avskrivningar fastigheter 104,4 
Återföring projektutgifter 11,4 
Återföring resultat fastighetsförsäljningar �264,1 
Förv.fastigheter, realiserade värdeförändringar 17,9 
Förv.fastigheter, orealiserade värdeförändringar 279,5 
Uppskjuten skatt, 28 % -41,8 
Årets/periodens resultat enligt IFRS: 771,4 
 

Eget kapital (Mkr)         04-12-31 
 
Eget kapital enligt tidigare 
redovisningsprinciper: 5 209  
Redovisning av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde 3 274 
Återföring avskrivningar 75 
Återföring projektutgifter 8 
Uppskjuten skatt hänförlig till rörelseförvärv 
-426 
Eget kapital enligt IFRS: 8 140  

Förändring i rörelseresultat jan-dec 2005
 
Resultat före värdeförändring 784 
Realiserad värdeförändring  0 
Orealiserad värdeförändring 1200    
Resultat efter värdeförändring 1984 
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som verkligt värde-metoden innebär. Att skillnaden inte är större kan även här hänföras till 

IAS 39 där finansiella instrument redovisas med ett negativt värde. För det brutna 

räkenskapsåret har en förlust gjorts när det gäller de realiserade fastigheterna. Däremot står de 

orealiserade värdeförändringarna ännu en gång för en stor del av skillnaden i resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Årsredovisning Kungsleden 2005, not 1. Kvartalsrapport jan-mars 2006. 
 

4.2.5 Wallenstam 
 

För räkenskapsåret 2004 ser vi att de orealiserade värdeförändringarna hänförliga till 

förvaltningsfastigheter spelar en stor roll. Vad gäller balansräkningen innebär värderingen till 

verkligt värde att eget kapital ökar med mer än tre miljarder. Detta innebär en stor procentuell 

skillnad för Wallenstam. Förändringarna i rörelseresultatet för 2005 är till allra största del 

beroende av orealiserade värdeförändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstämning mellan tidigare 
redovisningsprinciper samt IFRS 
 
Årets/periodens resultat (Mkr) - 
specifikation av effekter av övergång till IFRS 
 
Jan-dec 2004 
Årets/periodens resultat enligt 
tidigare redovisningsprinciper: 928,3 
Finansiella instrument, orealiserad värdeförändring  
-106,3 
Förv.fastigheter, realiserade värdeförändringar �117,2 
Förv.fastigheter, orealiserade värdeförändringar 152,0 
Uppskjuten skatt, 28 % 20,0 
Årets/periodens resultat enligt IFRS: 876,8 
 

Eget kapital (Mkr)         04-01-01 
 
Eget kapital enligt tidigare 
redovisningsprinciper: 2 827,9  
Redovisning av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde 954,5 
Finansiella instrument, redovisning till 
verkligt värde �265,3 
Uppskjuten skatt, redovisning till nominellt 
värde �193,0 
Eget kapital enligt IFRS: 3 324,1 

Förändring i rörelseresultat apr 2005-mar 
2006 (brutet räkenskapsår) 
Resultat före värdeförändring 1527,8 
Realiserad värdeförändring  -325,2 
Orealiserad värdeförändring 1211,0    
Resultat efter värdeförändring 2413,6 
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Tabell. Årsredovisning Wallenstam 2005, not 30. Kvartalsrapport jan-mars 2006. 

4.2 IAS 41 
 
Avseende skogsbolag har vi använt oss av fem stycken olika nyckeltal. Räntabilitet, soliditet 

och vinst per aktie är viktiga finansiella mått. För studiens relevans används det fjärde 

nyckeltalet för att studera bolag med hög andel skogstillgångar. Det femte måttet är ett 

jämförelsemått hänförligt till konverteringen. Dessa har även använts i en annan uppsats.88 

Räntabilitet på eget kapital är ett sätt att mäta lönsamhet. 

 

 
Med justerat eget kapital menas eget kapital + minoritetsintressen + 0,72 * obeskattade 

reserver. Måttet visar hur det egna kapitalet har förräntats under året. Det är ett mått på hur 

lönsam perioden har varit ur ägarnas synvinkel. 

Soliditeten mäter företagets finansiella ställning.  

 

 

  

Kraven på soliditeten är branschberoende. Måttet visar hur företagets totala tillgångar 
finansieras av eget kapital. 
 
Ett tredje mått är genomsnittlig vinst i kronor per aktie. 
                                                
88 Andersson, Roger, Berglund, Mattias, Ejerlund, Peter, IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden 
för skogsindustrin?, kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet, 2005.  

Avstämning mellan tidigare 
redovisningsprinciper samt IFRS 
 
Årets/periodens resultat (Mkr) - 
specifikation av effekter av övergång till IFRS 
 
Jan-dec 2004 
Årets/periodens resultat enligt 
tidigare redovisningsprinciper: 833,0 
Av- och nedskrivningar rörelsefastigheter 59,9 
Ränteintäkter �21,2 
Räntekostnader 1,6 
Förv.fastigheter, orealiserade värdeförändringar 515,1 
Uppskjuten skatt, 28 % -127,0 
Årets/periodens resultat enligt IFRS: 1261,4 
 

Eget kapital (Mkr)         04-12-31 
 
Eget kapital enligt tidigare 
redovisningsprinciper: 1 723,5  
Redovisning av förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde 3012,6 
Nettoeffekt omvärdering diskonterad 
avsättning skatt till nominellt belopp 24,3 
Eget kapital enligt IFRS: 4 760,4 
 

Förändring i rörelseresultat jan-dec 2005
Resultat före värdeförändring 261,6 
Realiserad värdeförändring  158,4 
Orealiserad värdeförändring 1791,9    
Resultat efter värdeförändring 2211,9 

Nettoresultat * 100 
Justerat eget kapital 

Justerat eget kapital 
Totalt kapital 
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Med återläggning av räntekostnad avses skatt efter optionslån och konverteringslån.  

 

Två skapade nyckeltal som används i nämnda uppsats är: 

 

            

Detta nyckeltal studerar alltså skogtillgångsvärdet i förhållande till hela balansomslutningen. 

 

Det andra nyckeltalet avser värdeförändringen av skogstillgångarna uttryckt i procent och 

monetär enhet. 

 

 
 
Vi analyserar tre skogbolag där skogstillgångarna utgör en större del av balansomslutningen. 

Skälet är att synliggöra de skillnader som uppkommer vid konverteringen till IAS. Det är 

relevant att som utgångspunkt studera siffror precis vid konverteringen, det är då möjligt att 

jämföra vad nyckeltalen säger före och efter implementeringen. Ena skälet är att det är samma 

tidsperiod som undersöks men med olika redovisningssynsätt. Det andra skälet är att eftersom 

vi söker det principiella ska inte en resultatutveckling som beror på andra faktorer än ändrat 

redovisningssynsätt inverka. Just detta råkade också bli särskilt aktuellt i och med stormen 

Gudrun som hade en markant resultatpåverkan för flera olika skogsbolag i Sverige under 

2005. Av dessa skäl studerar vi årsredovisningar som avser räkenskapsåret 2004, och som 

presenteras 2005. 

4.3.1 Holmen skog  
 

Företagets skogstillgångar uppgår till 70% av balansomslutningen. De ekonomiska händelser 

som inträffat under 2004 har beräknats med dels det gamla synsättet, dels det nya. Med den 

gamla redovisningen uppgick skogens värde till 18 354 miljoner. Med IAS 41 är värdet 20 

775 miljoner. Denna påverkan syns i resultatet under rörelseresultat samt i balansräkningen 

genom att värdet på materiella anläggningstillgångar ökar samt ökning av eget kapital och 

uppskjutna skatteskulder enligt IAS 12. Resultatet blir med traditionell redovisning 1 211 

miljoner att jämföra med 1 275 med IAS 41. Justerat eget kapital förändras från 13 849 

miljoner till 15 635. Verkligt värde-metoden ger effekt både på balans- och resultaträkningen. 

Nettoresultat + återläggning av räntekostnad 
Antal aktier efter full utspädning 

Värde skogstillgång 
Totala tillgångar 

Skogstillgång enligt gamla redovisningen - Skogstillgång enligt IAS 41 
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Marknadsvärdet läggs in i materiella anläggningstillgångar och påverkar tillgångssidan i 

balansräkningen. Eget kapital ökas också, dock med avdrag för uppskjuten skatt. I 

resultaträkningen påverkar marknadsvärderingen rörelseresultatet som en värdeförändring av 

skogstillgångarna. Det är nu lätt att se att en högre värdering av skogen bidrar till ett bättre 

resultat och även högre värde på eget kapital och anläggningstillgångar. 

 

Räntabiliteten på eget kapital minskar med 0,55 procentenheter. Skälet är att det justerade 

egna kapitalet ökar procentuellt mer än vad resultatet har gjort. Soliditeten ökar med IAS 41 

med 1,8 procentenheter. Skälet är att det justerade egna kapitalet ökat mer i förhållande till 

balansomslutningen. Verkligt värde-metoden gör att värderingen av skog under materiella 

anläggningstillgångar ökar. Även resultaträkningen påverkas. Vinsten per aktie ökar då 

Holmens vinst efter skatt har ökat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell. Nyckeltal Holmen Skog AB.89 

4.3.2 Sveaskog  
 

Även Sveaskog har ett stort skogsbestånd. Det uppgår till 70% av balansomslutningen. 

Skogsvärderingen har ökat från 18 260 miljoner 18 957 miljoner. Detta medför en ökning av 

eget kapital, totala tillgångarnas värde och värderingen av skogstillgångar i rörelseresultatet. 

Räntabiliteten på det egna kapitalet ökar kraftigt. Den går från 7,7 till 18,4 vilket är en ökning 

på cirka 10 procentenheter. Skälet till detta är att resultatet ökar kraftigt samtidigt som eget 

kapital minskar. Eget kapital minskar trots att värdeförändringen på skogen ökar. IAS 12 

avseende uppskjutna skatter har nämligen givit en stor negativ effekt på eget kapital. 

Soliditeten minskar med 14 procentenheter. Denna kraftiga minskning beror på det egna 

                                                
89 Holmen Skog AB årsredovisning 2004 samt Andersson, Roger, Berglund, Mattias, Ejerlund, Peter, IAS 41 
Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin?, kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet, 
2005. 

Holmen skog AB                             Traditionell IAS 41      Förändring       
Räntabilitet på eget kapital  8,7% 8,15% -0,55 
Soliditet   52,1% 53,9% 1,8 
Vinst per aktie  14,29% 15,04% 0,75 
Skogstillgångsvärde i förhållande   
till balansomslutningen  69,24% 71,66% 2,42 
Värdeförändring skogstillgång 18 354 Mkr 20 775 Mkr 2 421 Mkr 
Värdeförändring skogstillgång i %   13,19% 
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kapitalets minskning till följd av IAS 12 och att det totala kapitalet inte förändrats i någon 

större omfattning. Vinsten per aktie ökar med 5,5 procentenheter, främst beroende på den 

positiva resultatpåverkan som värdeförändringarna av skogstillgångarna haft. Detta syns även 

under rörelseresultatet som en värdeförändring av skogstillgångar. 

 

 

 

 

 

    

 

Tabell. Nyckeltal Sveaskog AB.90 

4.3.3 Bergvik Skog  
 

Företagets skogstillgångar uppgår till 93% av företagets balansomslutning. Skogsvärdet 

uppgår enligt traditionell beräkning till 23 279 miljoner att jämföra med värdering till verkligt 

värde som är 23 654 miljoner vilket innebär en värdeökning med 375 miljoner kronor. Detta 

ger som bekant en ökning i både balansräkningens tillgångar och eget kapital samt en positiv 

påverkan på resultaträkningen. 

 

Räntabiliteten på eget kapital ökar med 8 procentenheter från cirka 3 till 11 procent vilket är 

en markant förändring. Det har att göra med det ökade resultatet från 119 miljoner till 389 

miljoner påverkat av IAS. Det egna kapitalet minskar dessutom marginellt. Soliditeten 

minskar med cirka en procentenhet eftersom totala kapitalet ökar samt att minskningen av 

eget kapital ger effekt på soliditeten. Eget kapital minskar eftersom värdeförändringen av 

räntesäkring ger ett lägre eget kapital än traditionell redovisning trots att skogsvärdet ökar. Att 

resultatet ökar påverkar även vinsten per aktie. Ökningen är här mycket kraftig, från 17% till 

57%, alltså en ökning med 40 procentenheter. Skälet är att Bergvik har relativt få aktier och 

en stor resultatökning. 

 

 

 
                                                
90 Sveaskog AB årsredovisning 2004 samt Andersson, Roger, Berglund, Mattias, Ejerlund, Peter, IAS 41 Vad 
innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin?, kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet, 2005. 

Sveaskog AB                                    Traditionell IAS 41      Förändring       
Räntabilitet på eget kapital  7,67% 18,34% 10,67 
Soliditet   49,41% 34,85% -14,56 
Vinst per aktie  8,73% 14,23% 5,5 
Skogstillgångsvärde i förhållande   
till balansomslutningen  67% 68,19% 1,19 
Värdeförändring skogstillgång 18 260 Mkr 18 957 Mkr 697 Mkr 
Värdeförändring skogstillgång i %   3,82% 
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Tabell. Nyckeltal Bergvik Skog AB.91 
 

4.4 IAS 39 
 
Den kanske mest omdiskuterade standarden i IAS är nummer 39. Den har diskuterats i EU-

kommissionen och enligt ett beslut i november 2005 är det numera tillåtet att värdera alla 

finansiella skulder till verkligt värde om vissa krav är uppfyllda. Regelverket är komplext och 

det fanns till skillnad mot IAS 40 och 41 inget krav på jämförelseår när standarden i 

ursprungligt skick implementerades 1 januari 2005. En annan skillnad värd att notera är att 

IAS 40 och 41 tar sikte på vissa typer av bolag, nämligen fastighetsförvaltningsbolag 

respektive skogsbolag. IAS 39 är en mer generell standard som behandlar olika typer av 

finansiella instrument, exempelvis derivat. De flesta företag använder sig av derivat, terminer 

eller aktier i någon form. Detta gör att vi i vårt kvantitativa urval måste begränsa oss på något 

sätt. En lämplig avgränsning kan vara att studera de fem fastighetsbolag som redogjorts för 

avseende IAS 40. Att vi anser att det finns ett samband mellan IAS 39-41 talar också för 

denna urvalsmetod. Peter Malmqvist har genomfört en studie avseende införandet av IAS 

39.92 Av 190 noterade bolag på Stockholmsbörsen undersöktes 167. Syftet var att undersöka 

hur stor effekt IAS 39 har på svenska börsbolags balans- och resultaträkning vid införandet 

samt efter första kvartalet. Påverkan på eget kapital/balansräkningen var större än påverkan på 

resultaträkningen. Vi kommer därför att studera hur eget kapital påverkats för våra valda 

bolag. Detta gör att vi måste studera kvartalsrapporter för perioden januari-mars 2005. 

                                                
91 Bergvik Skog AB årsredovisning 2004 samt Andersson, Roger, Berglund, Mattias, Ejerlund, Peter, IAS 41 
Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin?, kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet, 
2005. 
92 Malmqvist, IFRS i börsbolagens delårsrapporter. 

Bergvik Skog AB                               Traditionell IAS 41      Förändring       
Räntabilitet på eget kapital  3,26% 11,33% 8,04 
Soliditet   14,70% 13,88% -0,82 
Vinst per aktie  16,85% 56,50% 39,65 
Skogstillgångsvärde i förhållande   
till balansomslutningen  Beräkningsunderlag saknas 
Värdeförändring skogstillgång 23 279 Mkr 23 654 Mkr 375 Mkr 
Värdeförändring skogstillgång i %   1,61% 
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4.4.1 Fabege 

 
Fabege använder räntederivat för att uppnå önskad ränteförfallostruktur avseende 

räntebärande skulder. IAS 39 har en negativ påverkan på eget kapital på drygt 2 %. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Tabell. Kvartalsrapport Fabege jan-mars 2005.  
 

4.4.2 Castellum 
 
Castellum hanterar ränterisk på portföljnivå och använder sig av räntederivat för att uppnå 

önskad ränteförfallostruktur. För Castellum har IAS 39 haft en stor inverkan på eget kapital. 

En negativ förändring på eget kapital på nästan 8 % får ses som anmärkningsvärd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Kvartalsrapport Castellum jan-mars 2005. 
 

4.4.3 Hufvudstaden 
 
IAS 39 har endast haft en mindre påverkan på eget kapital i Hufvudstaden. Företaget tillämpar 

säkringsredovisning. Detta tillämpas för de derivat som anskaffats för att förlänga 

räntebindning av befintliga och planerade lån och därmed säkerställa räntenivån under 

derivatets löptid. Enligt de regler som tillämpades vid denna tidpunkt värderades lån till 

upplupet anskaffningsvärde och derivat till verkligt värde med värdeförändringar i resultatet. 

Eget kapital enligt IFRS 2004-12-31:      11 330 
Byte redovisningsprincip IAS 39:    -247 
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28%    69 
Eget kapital 2005-01-01 enligt IFRS inklusive tillämpning av IAS 39 11 152 
 
Procentuell förändring i eget kapital: 
-247/11 330 = -0,02180 = -2,180%  

Eget kapital enligt IFRS 2004-12-31:      4 927 
Byte redovisningsprincip IAS 39:    -391 
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28%    109 
Eget kapital 2005-01-01 enligt IFRS inklusive tillämpning av IAS 39 4 645 
 
Procentuell förändring i eget kapital: 
-391/4 927 = -0,07936 = -7,936%  
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Tabell. Årsredovisning Hufvudstaden 2004. Kvartalsrapport jan-mars 2005. 

4.4.4 Kungsleden 
 
Likt Castellum och Fabege har IAS 39 en påverkan på eget kapital för Kungsleden som är 

värd att notera. Den negativa procentuella förändringen på eget kapital är cirka 4,5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell. Årsredovisning Kungsleden 2004. Kvartalsrapport jan-mars 2005. 

4.4.5 Wallenstam 
Återigen ser vi en stor negativ påverkan på eget kapital, cirka 7,5 %. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabell. Kvartalsrapport Wallenstam jan-mars 2005. 
 
Förvaltningsfastighetsbolag är den grupp av bolag som haft allra störst negativ inverkan på 

eget kapital till följd av standarden.93 Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch. 

Bolagen är ofta beroende av stora banklån för att kunna finansiera fastighetsinvesteringar 

samt att underhålla beståndet. Räntederivat kan användas till att säkra räntan på banklånen 

Under de senaste åren har räntenivån varit låg. Detta har haft en negativ påverkan på 

derivaten vilket också synliggjorts vid övergången till IAS.  

                                                
93 Malmqvist, IFRS i börsbolagens delårsrapporter. 

Eget kapital enligt IFRS 2004-12-31:      8 140 
Byte redovisningsprincip IAS 39:    -41 
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28%    11,5 
Eget kapital 2005-01-01 enligt IFRS inklusive tillämpning av IAS 39 8 110,5 
 
Procentuell förändring i eget kapital: 
-41/8 140 = -0,00504 = -0,504%  

Eget kapital enligt IFRS 2004-01-01:      2 827,9 
Byte redovisningsprincip IAS 39:    -126,6 
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28%    35,4 
Eget kapital 2004-01-01 enligt IFRS inklusive tillämpning av IAS 39 2 736,7 
 
Procentuell förändring i eget kapital: 
-126,6/2 827,9 = -0,04477 = -4,477%  

Eget kapital enligt IFRS 2004-12-31:      4 760 
Byte redovisningsprincip IAS 39:    -357,6 
Uppskjuten skatt på omvärdering, 28%    100 
Eget kapital 2005-01-01 enligt IFRS inklusive tillämpning av IAS 39 4 502,4 
 
Procentuell förändring i eget kapital: 
-357,6/4 760 = -0,07513 = -7,513%  
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5. Analys och slutsatser 
 

Ett utvidgat kvalitetsbegrepp 

Vad är kvalitet i redovisningen? För att kunna besvara hur kvaliteten i redovisningen har 

förändrats måste vi definiera vad vi menar med kvalitet. En naturlig utgångspunkt kan vara 

ordet kvalitets vanliga betydelse i språket. Vad som åsyftas är någontings inre värde. Det är 

fråga om någonting djupare än vad som vid en ytlig betraktelse framkommer. När det handlar 

om någontings inre värde blir värderingar viktiga. Vi anser inte att redovisningen kan ses 

isolerad utan den måste ses i ett större sammanhang. Enligt vår mening kan juridisk metodlära 

och moralfilosofi hjälpa oss att svara på vad som är kvalitet i redovisningen. Låt oss dock 

först diskutera några andra aspekter som bör framhållas. Vår analys och slutsatser är 

uppdelade i tre delar. I del 1 utför vi en allmän analys. I del 2 presenterar vi våra slutsatser 

avseende de kvalitativa kriterierna och hur införandet av IAS 39-41 har påverkat företagens 

redovisning. I del 3 presenteras slutsatserna för det utvidgade kvalitetsbegreppet. 

 

Del 1 Allmän analys 

 

Koherens och systemtänkande samt pragmatism och behovstänkande 

Ett synsätt som enligt vår mening ofta framförs av redovisningsteoretiker är betydelsen av 

koherens. Med detta menar vi samstämmighet och konsekvens i ett system av regler. Detta 

innebär att om övergripande mål sätts upp enligt vissa krav eller kriterier kan dessa jämföras 

med praktiska reglers konkreta utformning, deras kriteriekonformitet, och deras tillämpning i 

praktiken. Detta är ett sätt att interagera teori och empiri. Vi instämmer i att ett större 

regelverk bör uppfylla kraven på koherens. Det är intellektuellt tilltalande att ha högre 

principer eller regler som sedan kan härledas ned till en lägre konkretiseringsnivå. Lyckas 

detta uppfylls kraven att vara både logisk och att göra reglerna konsekventa och begripliga. 

Detta synsätt kan beskrivas som ett systemtänkande. Det används inom flera olika 

vetenskapliga discipliner. En begränsning med detta synsätt är att det kan bli stelbent eftersom 

nya regler måste överensstämma med grundprinciperna. Situationer kan uppstå där det anses 

lämpligt att i strid med principerna skapa nya regler. Därför kan ett systemtänkande anklagas 

för att uttrycka en intellektualism. Normgivaren kan då istället anamma ett mer pragmatiskt 

synsätt. Ett sådant synsätt innebär konkret att det erkänns att vissa grupper av företag behöver 

särskilda typer av regler. Sedan skapas dessa regler, oavsett om de skulle överensstämma med 

några högre principer.  
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Rättvisa, sanning och värderingar 

Det vi funnit givande vid arbetets gång är att ha en högre abstraktionsnivå i åtanke hela tiden, 

samtidigt som vi studerat specifika regler. På en hög nivå inom redovisningen kan en kamp 

mellan juridik och ekonomi skönjas. Denna kamp bör jämföras med skillnader mellan ett 

kontinentalt och ett anglosaxiskt synsätt. Den stora bakomliggande tvistefrågan blir då vilket 

sätt som är det bästa att utforma redovisningen på. Frågan gäller alltså vilket sätt att redovisa 

på som är mest rättvist. Det ekonomiska perspektivet har där framfört teorier som syftar till att 

vara så materiellt rättvisa som möjligt. Med detta avses att komma så nära sanningen i ordets 

traditionella betydelse som möjligt. Det innebär därmed ett avståndstagande från formalism 

eller procedurer. Det juridiska perspektivet å andra sidan har ett rättvisebegrepp som är mer 

formellt och procedurellt. Alla fall behandlas lika enligt samma regler och utfallet blir därför 

idealistiskt detsamma.  

 

Komplexitet, subjektivitet och kompromisser 

Redovisningen måste för att vara begriplig begränsas. Det är inte lämpligt eller praktiskt 

genomförbart att i varje detalj redovisa ett företags förehavanden under ett år. Den tendens vi 

ser idag är att redovisningen blir allt mer komplicerad. Ett skäl till detta är att den ekonomiska 

verkligheten har komplicerats under senare år, exempelvis med nya typer av finansiella 

instrument. Men ett annat skäl som bör framhållas är att en rättvisande bild allt mer 

eftersträvas i redovisningen. En fara med en allt för komplicerad redovisning, inbegripande 

subjektiva värdebedömningar, är att den till sist tappar i begriplighet och relevans. De mer 

stabila juridiska reglerna kan då till och med ligga närmare vad som uppfattas som materiell 

rättvisa. Stabiliteten i det formella blir då istället en styrka. Den politiska dimensionen får inte 

heller underskattas. Hur konsekvent och väl genomtänkt ett regelverk eller en teori än må 

vara, är det ändå i sista hand beroende av att det politiskt genomförs. Särskilt viktigt kan då 

vara att inte göra en kompromiss eftersom då kan hela konsekvensen falla, vilket minskar 

redovisningens genomslagskraft och värderelevans. 

  

Möjlighetsspektrumet, boxen och trebit 

En fråga att ta ställning till är vilket möjlighetsspektrum som redovisningen erbjuder. 

Möjligen är vi på väg mot att kräva för mycket av redovisningen. På en nivå under konflikten 

mellan juridiskt synsätt och ekonomiskt finns debatten om historiskt anskaffningsvärde och 

verkligt värde. Historiskt är det en av de mest klassiska diskussionerna inom redovisningen. 

Det har varit problematiskt eftersom det går att finna ganska många argument både för och 
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emot respektive synsätt. Detta gör att debatten tycks bli evig och att någon lösning inte finns. 

Det är dock beroende av hur möjlighetsspektrumet inom redovisningen begränsas. Vidgas 

möjlighetsspektrumet kanske nackdelarna med ett synsätt kan minimeras. 

Grundproblematiken är dock alltid densamma som diskuterades ovan. Med andra ord har vi 

två motverkande krafter: ju mer rättvisande redovisningen eftersträvar att vara, desto mer 

komplicerad tycks den bli. 

 

Redovisningen kan ses som en box. I denna box finns redovisningens historiska framväxt. 

Under historiens gång har teorier testats och empiri vuxit fram och ständiga utvärderingar har 

genomförts. Vissa teorier har förkastats, andra har ansetts vara så robusta att de överlevt 

tidens prövningar. När ett nytt problem uppstår kan därför innehållet i boxen användas. Boxen 

består även av vissa fundament, som kan sägas vara redovisningens hörnstenar. Ett sådant 

fundament med oerhört stark historisk förankring är debet och kredit. Detta synsätt har visat 

sig ha en stark robusthet och har kunnat hjälpa till att lösa många redovisningsproblem genom 

åren. I och med redovisningens ökade komplexitet, börjar detta synsätt att få svårare att 

förmedla en relevant och begriplig information till användarna av redovisningen. Det behövs 

därför en brygga mellan det gamla och dagens redovisning. Ett synsätt som har framförts är 

trebit.94 Ijiri gör skillnad mellan enkel, dubbel och trippel bokföring.95 Enkel bokföring 

behandlar endast balansposter som tillgångar och skulder. Dubbel bokföring inkluderar även 

flöden som intäkter och kostnader. Trippel bokföring syftar till att närmare förklara 

förändringar i flödet. Enligt vår mening kan den allt större vikt som läggs vid analys av 

kassaflöden vara ett tecken på att redovisningen idag måste kompletteras. De tre typerna av 

bokföring kan jämföras med begreppen �momentum�, �force� och �impulse�. Debet visar 

vilken tillgång som har förändrats i värde. Kredit visar utan specifikation vad som är orsaken 

till tillgångsförändringen. Trebit visar hur de olika flödena, som kan vara motverkande, har 

påverkat tillgångsförändringen. Detta ger en tydligare redovisning eftersom det specificeras 

hur tillgångsförändringen har kommit till. Detta resonemang är av vikt för vår uppsats. Skälet 

är att även orealiserade värdeökningar numera redovisas över resultaträkningen i strid med 

realisationsprincipen. Den ökade subjektivitet som ges i redovisningen, genom uppskattningar 

av marknadsvärde, kan då synliggöras och förklaras. Realisationsprincipen korrelerar då med 

posten realiserade värdeförändringar. �Subjektivitetsprincipen� korrelerar då med posten 

orealiserade värdeförändringar. 

                                                
94 Ijiri, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping. 
95 Ibid, s 746. 
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Del 2 Slutsatser avseende de kvalitativa kriterierna och hur införandet av IAS 39-41 

påverkat företagens redovisning 

 

IAS 40 

Vid undersökningen av vad IAS 40 har inneburit för fastighetsförvaltningsbolagen har vi sett 

att standarden har haft en stor betydelse. Företagen har också själva betonat i sina 

årsredovisningar att det förhåller sig så. Vi har observerat att under det första året med IAS 

40, 1 januari-31 december 2005, har de orealiserade värdeförändringarna spelat en klart större 

roll än de realiserade. Slutsatsen innebär dels att subjektiva bedömningar har givits ett större 

ekonomiskt utfall än realisationsprincipen, dels att behovet av trebit har ökat.  

 

Vidare kan vi se att för jämförselseåret 2004 finns en tydlig påverkan på resultaträkningen 

hänförlig till orealiserade värdeförändringar. Avskrivningar är inte längre tillåtna vilket 

innebär att dessa har återförts och förbättrat resultatet. Uppskjuten skatt har haft en viss 

påverkan för resultatet under jämförelseåret, men det är ändå de orealiserade 

värdeförändringarna som är största resultatpåverkande post. När det gäller balansräkningen 

och eget kapital för jämförelseåret 2004 kan en revolutionerande förändring noteras. Detta 

följer av att förvaltningsfastigheterna värderas till verkligt värde.  

 

Begripligheten har komplicerats i och med införandet av IAS 40. I och med att trebit inte 

används kan det bli svårt för användaren att förstå närmare hur de subjektiva värderingarna 

har utförts. Dessutom måste undersökas vilket val som gjorts i standarden avseende 

värderingsmetod. Där har vi sett att mer kassaflödesinriktade metoder valts. Dessa är mer 

avancerade än avskrivningsmetoder och är vanligt förekommande inom det finansiella 

området. Kraven ökar ur denna synvinkel på användaren. När det gäller relevansen har den 

ökat. Det har också varit ett av målen med införandet av reglerna. Det finns inte längre samma 

utrymme för dolda reserver. Den information som ges är därför relevant för aktieägare och 

investerare som rör sig på en marknad med marknadsvärdering. I och med att orealiserade 

värdeförändringar tas med ges en mer uppdaterad bild av företagets riktiga värden. Problemet 

med dolda reserver, ofta kritiserat från anglosaxiska länder minskar. Tillförlitligheten kan 

undersökas med begreppen validitet och verifierbarhet. Aktieägarna är den grupp som 

koncentrerats i IASB. En marknadsvärdering anses avbilda verkligheten på ett riktigare sätt en 

än försiktig värdering eller anskaffningsvärdering vilket ökar validiteten. Verifierbarheten 

kompliceras av de subjektiva bedömningar som har införts. Företagen har sökt råda bot på 
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detta genom att ha både interna och externa värderingsmän. En anskaffningsvärdering har 

som sin styrka att den är lätt att verifiera. Det är också lätt att därefter följa tillgångens 

ekonomiska påverkan i företaget genom den fastställda avskrivningsplanen. Jämförbarheten 

är ett av målen med den harmonisering som genomförs i Europa. En jämförelse över tiden kan 

bli svårare de första åren eftersom många poster måste räknas om. Vår jämförelse mellan 

företag i Sverige visar att det finns en viss samsyn i synsätt vilket är bra för jämförbarheten. 

Samtliga noterade fastighetsförvaltningsbolag har valt verkligt värde-metoden.  

 

IAS 41 

Vid studien av IAS 41 fann vi inte lika stora värdeförändringar som i IAS 40. I detta fall blir 

frågan om hur en korrekt marknadsvärdering ska göras den centrala frågan. Företagen har 

använt sig av nuvärdesberäkningar vilket alltid innehåller ett mått av osäkerhet. 

Överhuvudtaget är skog en typ av tillgång som är svår att värdera. Det subjektiva inslaget är 

därför tydligt även i denna standard. För aktieägare kan nyckeltalet vinst per aktie vara värt att 

notera. Här kan vi se att detta tal påverkats positivt i ganska stor omfattning.  

 

Begripligheten har komplicerats i och med att det inte skiljs mellan orealiserade och 

realiserade värdeförändringar i årsredovisningen. Informationen är utförligare i 

kvartalsrapporten ur denna aspekt. Nuvärdesberäkningarna kräver mer av både producenter 

och användare. Relevansen har förbättrats eftersom aktieägarna är intresserade av aktuella 

värden. Skogstillgångar förvärvade långt tillbaka i tiden kan ha förändrats mycket i värde. 

Tillförlitligheten har även här ökat eftersom marknadsvärderingen ger ett mer rättvisande 

värde. Verifierbarheten torde bli problematisk här av samma skäl som gällande 

förvaltningsfastigheter. Dock finns inte någon valmöjlighet mellan anskaffningsvärde och 

verkligt värde. Värdeförändringarna är initialt inte heller lika stora som i fallet med 

förvaltningsfastigheter. Mellan skogsbolagen ökar jämförbarheten, eftersom alla använder sig 

av aktuella värden. Däremot kan jämförelser med andra företagsgrupper bli svårare eftersom 

det fortfarande finns många inslag kvar av anskaffningsvärdering i Sverige. 

 

IAS 39 

Vid studien av IAS 39 har vi funnit att den nya standarden har en påverkan på eget kapital. 

Samtliga undersökta bolag visade på en negativ påverkan på eget kapital. Att 

derivatinstrument kan ha en så stor negativ påverkan som 7-8 % på eget kapital är 
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anmärkningsvärt. Om värderingen är kopplad till räntenivån gör det att bolagen blir beroende 

av yttre faktorer och mindre av vad som operationellt händer i bolaget. 

 

De finansiella instrumenten är relativt sofistikerat uppbyggda vilket gör att begripligheten 

avseende hur de närmare fungerar och vilken betydelse de har för företaget kan vara svårt att 

sätta i proportion till övriga poster. Redovisningens komplexitet i meningen nya former av 

finansiella instrument gör att kraven höjs på utförliga upplysningar i årsredovisningen. Detta 

gäller oberoende av hur de finansiella instrumenten värderas. När det gäller relevansen 

innebär en ökning av eget kapital till följd av omvärdering till verkligt värde att dolda reserver 

försvinner och att investerare får en mer rättvisande bild av företaget. En minskning av eget 

kapital försämrar nyckeltal och kreditvärdighet vilket kan vara rättvisande samtidigt som det 

försvårar för bolagen. Det är vidare naturligt att värdera de finansiella instrumenten som 

dagligen noteras till deras marknadsvärde eftersom uppskattningen blir given. 

Tillförlitligheten ökar med aktuella värden. Verifierbarheten ökar vid noterade instrument, 

men kan vid onoterade minska. Här är det också så att vissa onoterade instrument ska 

värderas till anskaffningsvärde just på grund av osäkerheten. Jämförbarheten mellan företag 

ökar, särskilt när det gäller noterade instrument. 

 

Avslutning 

När vi studerat de kvalitativa kriterierna har vi funnit att det finns starka krafter i dagens 

redovisning som styr kvaliteten i dessa. En sådan kraft är den ökade toleransen för ett 

immaterialistiskt synsätt framför ett materialistiskt. Med detta menar vi att företagens 

värdeskapande är mer beroende av bedömningar som rymmer subjektivitet. Istället för att ha 

ett värdebegrepp kopplat till inre faktorer som operationalitet eller objektivt verifierbara 

förändringar styrs bedömningen av yttre faktorer. Tendensen att röra sig från företagets skal 

yttrar sig då på två sätt: Dels genom en värdering bestämd av marknaden, dels genom en 

redovisningsinformation riktad till och anpassad för marknaden. 

 

Med ovanstående i beaktande är vår slutsats att jämförbarheten och validiteten ökar vid en 

harmonisering med rättvisande bild. Däremot minskar begripligheten och verifierbarheten när 

komplexitetsgraden och subjektiviteten ökar. Med marknadens krav i beaktande är därför vår 

slutsats att kvaliteten i redovisningen ökar. Ett mer djupgående perspektiv kräver dock att vi 

inte stannar här utan går vidare i vår analys.  
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Del 3 Slutsatser för det utvidgade kvalitetsbegreppet 

 

Är �rättvisande bild� rättvist? Positivism, naturrätt och Savignys fyra canones 

Begreppet rättvisande bild är vid en närmare studie ett vagt begrepp. Det finns ingen 

gemensam definition och olika bedömare lägger in olika betydelser i begreppet.96 Det har 

framhållits att få vet begreppets innebörd och att det ursprungligen är ett legalt begrepp. 

Forskningen kring begreppet är relativt begränsad. Det har en objektiv koppling i true i att det 

ska vara korrekt. Det finns också en subjektiv koppling i ordet fair som innebär att det ska 

vara fritt från subjektivitet. 97 

 

Vår slutsats är att ett naturrättsligt präglat begrepp förts in i en positivistisk miljö. Detta leder 

till begreppsförvirring och att en normkonflikt uppstår vid införandet av begreppet rättvisande 

bild i Sverige. Detta har dock en tänkbar lösning. Lösningen på detta kan vara att använda sig 

av en tolkningsmetod som går under namnet von Savignys fyra canones. Låt oss närmare 

utreda begreppen. 

 

Den positivistiska traditionen har historiskt sett haft ett starkt fäste i Sverige. Den viktigaste 

distinktionen är den mellan är och bör.98 Hur lagen är idag (de lege lata) är alltid potentiellt 

annorlunda jämfört med uttryckt hur den bör vara (de lege ferenda). Konkret innebär det att 

lagen tillämpas strikt efter hur den objektivt är utformad och användarens subjektiva 

uppfattning får inte spela in, så långt möjligt. En framstående kontinental moralfilosof är 

David Hume. Han har framgångsrikt visat att många debattörer genom åren inte haft en 

åtskillnad mellan är och bör. Det är olämpligt, menar Hume, eftersom de då tillskriver sig en 

allsmäktighet om de inte framlägger argument för varför något bör vara på ett visst sätt.99 Å 

andra sidan har vi naturrätten.100 Denna har tre utmärkande drag.101 För det första är den 

universell och gäller överallt. Det kan jämföras med EU och harmoniseringstanken med 

rättvisande bild som rättesnöre i IAS. Det är en rättviseföreställning i sig. För det andra är det 

en högre lag än sådana som utfärdats i vanlig politisk ordning. Detta kan jämföras med den 

normhierarki som finns och där det för att harmoniseringstanken ska få genomslagskraft 

                                                
96 Rutherford, True and Fair View Doctrine: A Search for Explication, Journal of Business Finance Accounting, 
s 483-494. 
97 Riahi Belkaoui, Accounting Theory, s 252. 
98 Harris, Legal Philosophies, s 187. 
99 Ibid, s 12. 
100 Hellner, Rättsteori, s 24.  
101 Harris, Legal Philosophies, s 7. 
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måste vara så att EU-rätt går före inhemsk lag. För det tredje är naturrätten förnuftsmässigt 

bestämbar (discoverable by reason). Häri finns den �naturliga� eller sanningssökande 

kvaliteten i lagen. Att skapa ett begrepp som true and fair måste betraktas som att en 

värdering om dess kvalitet finns inbyggd. Annorlunda uttryckt är det svårt att argumentera 

emot någon som säger sig företräda en redovisning som ska vara rättvisande. Däremot anser 

vi att det går att argumentera för vad som är rättvist. I det mest kända verket om rättvisa 

argumenteras för att rättvisa inte endast är personliga känslouttryck utan att det är möjligt att 

argumentera utifrån mer objektiva och vetenskapliga förutsättningar.102 Inom naturrätten talas 

det också om deduktion från högre principer, precis som inom IASB:s föreställningsram. En 

välkänd anglosaxisk moralfilosof är Immanuel Kant.103 Han talade om det kategoriska 

imperativet, att människor agerade i enlighet med en lag som de ansåg vara universell, högre 

och allmängiltig. Det är ett avståndstagande från positivism, och ett innehållsmässigt inriktat 

synsätt. Det är då möjligt att anamma en princip som rättvisande bild, med argumentationen 

att det är lämpligt att ge så korrekt och uppdaterad information som möjligt till användarna. 

Problemet är att begreppet är så vagt att det blir svårt att härleda konkreta regler ur det.  

 

Friedrich Carl von Savigny utformade under 1800-talet tolkningsprinciper för tolkning av 

lag.104 Dessa används än idag. När Sverige påverkas av principen om rättvisande bild är det 

givande att använda sig av en tolkningsmetod (av lagar och regler) för att se var det finns 

överensstämmelse respektive diskrepans mellan synsätten. Noterbart är att principerna som 

utgångspunkt kan igenkännas som ledande tolkningsprinciper både i kontinentala länder som 

Sverige och Tyskland, såväl som i anglosaxiska länder som Storbritannien. Von Savigny 

tillhör den mycket inflytelserika historiska skolan. Dessa instämmer i traditionella 

positivisters uppfattning att lag inte är möjlig att härleda ur ett abstrakt resonemang. Däremot 

instämmer de inte i att lagen endast är en produkt av ett medvetet val. Lagen är istället 

resultatet av en historisk process och måste ses i ljuset av detta.  De fyra canonerna105, eller 

riktlinjerna, är: 1. Språklig, lexikalisk, grammatisk, semantisk. Bakom tecknen finns en 

innebörd. Hur lyder texten? Det kan jämföras med Smith och Hendriksen och van Bredas 

diskussion om att redovisningen har ett språk. 2. Systematisk, logisk tolkning. Här finns 

tankar om förutsebarhet och likformighet. En sammanställning av flera olika regler kan bli 

relevant. Det ska ses som ett motsägelselöst system av regler. Vi har valt verkligt värde-
                                                
102 Rawls, Theory of Justice. 
103 Harris, Legal Philosophies, s 21. 
104 von Savigny, System des heutigen römischen Rechts. 
105 Hellner, Rättsteori, s 78.  
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reglerna i IAS 39-41 som ett typexempel på regler som ska kunna härledas och jämföras med 

den övergripande principen om rättvisande bild. 3. Historisk tolkning, subjektiv teleologisk 

tolkning. Hur har regeln tillkommit? Vilken historik? Normgivarens avsikter och ändamål? 

Varför är IAS 39 så omdebatterad? Det kan bero på att regeln är komplicerad, men det kan 

också bero på att den regeln ställer olika synsätt mot varandra på sin spets. 4. Funktionell 

tolkning, objektiv teleologisk tolkning. Kan man fastställa något ursprungligt syfte med 

regeln? Är detta idag beaktansvärt? Vad är med andra ord regelns ändamål i samhället här och 

nu? Vad är det bästa praktiska resultatet och samhällets behov? Det är i punkt 4 som den stora 

problematiken uppstår. Det är ett common law-inriktat synsätt där man ser till vad som är 

mest rättvist under dagens förutsättningar. Det är en ovanlig synvinkel i Sverige. Fjärde 

punkten är också den enda som inte har sin grund i en skriven källa. Det gör att vi går från ett 

objektivistiskt synsätt med en bunden tolkning till en friare �tolkning�, som snarare kan 

beskrivas som rättsbildning eller skapande av rätt. Detta skapande av rätt sker under principen 

om rättvisande bild och har en naturrättslig koppling eftersom argument som rättvisa, sakens 

natur, marknadens krav och ekonomisk effektivitet har en politisk underton eller mer 

kvasivetenskaplig natur. 

 

Vår slutsats är att harmoniseringen och införandet av begreppet rättvisande bild i Sverige 

rymmer djupare överväganden än vad som i första anblick kan synas. För att förstå 

utvecklingen och innebörden räcker det inte med att hålla sig inom redovisningens 

traditionella ramar. Vi har visat att även en juridisk och politisk orientering är av intresse. 

Men det krävs mer. För att besvara frågan om kvaliteten i redovisningen ökar och vad som är 

kvalitet i redovisningen måste vi söka oss tillbaka i historien. Det visar sig att rötterna till de 

överväganden som görs finns både i moralfilosofi och i metodlära.  

 

Detta innebär att svaret på frågan om kvaliteten i redovisningen har ökat blir ja om man utgår 

från de kvalitativa kriterierna och ekonomiska mått. En ökad jämförbarhet och validitet 

uppnås genom harmoniseringen av verkligt värde-reglerna i Europa. Andra studier visar också 

på en bättre kvalitet i redovisningen sett ur ett aktieägarperspektiv. När det gäller frågan om 

vad som är kvalitet i redovisningen visar däremot vår studie på problematiken med att införa 

en princip i ett system som har en annorlunda moralfilosofisk utgångspunkt. 
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5.1 Kritisk granskning 

 
Validiteten syftar till att det som undersöks är relevant och att slutsatserna hänger ihop. I 

denna uppsats kan validiteten kritiseras för att samtliga standarder med verkligt värde inte 

undersöks. Vårt urval är till de standarder vi funnit relevanta, sammanhängande och mätbara.  

 

Vi syftar till att undersöka kvaliteten i redovisningen. Vi har haft två olika angreppssätt. Det 

ena är konkret och innebär en jämförelse av kvalitativa kriterier med nya regler samt en 

mätning av vad nya standarder innebär för redovisade siffror jämfört med innan. Det andra 

angreppssättet är mer abstrakt och filosofiskt präglat. Detta val gör vi för att vi anser att de 

nya reglerna även innehåller denna dimension. När det gäller det första angreppssättet kan 

reliabiliteten och urvalet diskuteras eftersom vi begränsar oss till några företag. En mätning är 

ju tänkbar att göra av alla företag som implementerat standarderna. Vi anser dock att detta blir 

för omfångsrikt och tidskrävande eftersom vi också har en filosofisk dimension. Vi använder 

inte heller en renodlat kvantitativ metod utan utrymmet för tolkning är stort. Det abduktiva 

angreppssättet kan en del tycka vara väl avancerat för en kandidatuppsats. Vi finner det dock 

lämpligt av två skäl. Det ena är att vi har en akademisk bakgrund innan vi började studera 

redovisning och företagsekonomi. Det andra skälet är att det enligt vår mening är den mest 

lämpliga metoden för att besvara vår frågeställning. Detta utvecklar vi också i metodkapitlet 

om abduktion.   

 

Generaliserbarheten kan bli lidande eftersom inte alla företag undersöks. Generaliserbarheten 

är däremot större när det gäller de filosofiska diskussionerna eftersom principer står i fokus. 

Vår ståndpunkt har under hela denna uppsats varit att det är ett principskifte i svensk 

redovisning. Vissa hävdar dock att det inte är en så stor eller viktig nyhet och att de IAS-

standarder som förändrats inte kan ses som ett principskifte. Det är dock vår bestämda 

uppfattning att vid en djupare analys kunna härleda moralfilosofiska synsätt. Den som har läst 

denna uppsats ska därför kunna tolka och analysera regler med olika moralfilosofiska och 

metodologiska rötter. Det är vår förhoppning att vi visat på att det finns ett större djup och fler 

överväganden, både filosofiska och metodologiska, än en argumentation om 

anskaffningsvärde vs. verkligt värde. 
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
En tänkbar studie är att replikera denna med avseende på IAS 39-41, men att ta med samtliga 

noterade bolag för varje standard, möjligen med undantag av IAS 39. Denna kan även utökas 

med andra nyckeltal. 

 

Det vore intressant att utveckla Ijiris tankar om trebit som i och med de nya reglerna fått 

förnyad aktualitet. Man kan då studera de regler som tillåter redovisning av orealiserade 

värdeförändringar i Sverige och visa hur en redovisning med trebit kan genomföras. 

 

En annan tänkbar studie är att studera olika moralfilosofer, som Hume och Kant, och 

ytterligare koppla deras tankegångar till olika synsätt inom redovisningen. Överhuvudtaget är 

frågan om kopplingen mellan filosofi och företagsekonomi intressant. Ett sätt är att angripa ett 

traditionellt företagsekonomiskt problem, men med en filosofisk utgångspunkt. 

 

 

 

  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   54
  
 

Källförteckning 
    
Artiklar 
 

Ali, Ashiq, Hwang, Lee-Seok, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and 

the Value Relevance of Accounting Data, Journal of Accounting Research vol. 38 no.1 s 1-21 

våren 2000 

 

Balans 6-7/2004, Framtidens redovisningsregler för onoterade företag 

 

Balans nr 2/2006, Efterutdelning och den nya aktiebolagslagen � kan försvaga borgenärernas 

intresse 

 

Barth, Mary, Landsman, Wayne och Lang, Mark, International Accounting Standards and 

Accounting Quality, Working paper, Stanford University and University of North Carolina, 

2005 

 

Ijiri, Yuji, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, The Accounting Review, vol 61 no 4, 

oktober 1986 

 

Lee, Allen S, Integrating Positivist and Interpretative Approaches to Organizational 

Research, Organization Science, Vol 2, No 4, 342-365, november 1991   

 

Leuz, Christian, Nanda, Dhananjay, Wysocki, Peter, Earnings Management and Investor 

Protection: An International Comparison, Journal of Financial Economics, 2003 

 
Malmqvist, Peter, IFRS i börsbolagens delårsrapporter, 2005 

 

Paananen, Mari, Hamberg, Mattias, Marton, Jan, The Implementation of IFRS in Europe and 

Accounting Quality: The Case of Sweden, oktober 2005  

 

Rutherford, BA, True and Fair View Doctrine: A Search for Explication, Journal of Business 

Finance Accounting, vintern 1985, s 483-494 

 



 

   55
  
 

Litteratur 

 

Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod, 1 upplagan, Studentlitteratur, 1994 

 

Bonham, Mike med flera, International GAAP 2005 Generally Accepted Accounting Practice 

under International Financial Reporting Standards, Ernst &Young, 2004 

 

Brealey, Richard A, Myers, Stewart C, Allen, Franklin Corporate Finance, 8 upplagan, Mc 

Graw Hill, 2006 

 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1 upplagan, Liber, 2002 

 

Harris, JW, Legal Philosophies, 2 upplagan, Butterworths, 1997 

 

Hellner, Jan, Rättsteori, 2 upplagan, Norstedts Juridik AB, 1994  

 

Hendriksen, Eldon S, van Breda, Michael F, Accounting Theory, 5 upplagan, McGraw-Hill, 

1992 

 

Internationell Redovisningsstandard i Sverige, IAS med SIC-tolkningar, FAR Förlag, oktober 

2003 

 

Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass:Harvard University Press, 1971 

 

Riahi Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, 5 upplagan, The Dryden Press, 2004 

 

Smith, Dag, Redovisningens språk, 3 upplagan, Studentlitteratur, 2006 

 

Tamm, Ditlev, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, 2 upplagan, Nerenius och Santérus 

förlag, 2 upplagan, 1996 

 

von Savigny, Friedrich Carl, System des heutigen römischen rechts, Bd 1, Berlin, 1840 



 

   56
  
 

Offentligt tryck 

 

Prop 2004/05:24 

 

SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag 

 

Finansiella rapporter 

 

Kvartalsrapporter jan-mars 2005: Fabege, Castellum, Hufvudstaden, Kungsleden, Wallenstam 

Kvartalsrapporter jan-mars 2006: Fabege, Castellum, Hufvudstaden, Kungsleden, Wallenstam 

Årsredovisningar 2004: Bergvik Skog, Holmen Skog, Sveaskog, Hufvudstaden, Kungsleden 

Årsredovisningar 2005: Fabege, Castellum, Hufvudstaden, Kungsleden, Wallenstam 

 

Övrigt 

 

Andersson, Roger, Berglund, Mattias, Ejerlund, Peter, IAS 41 Vad innebär den nya 

redovisningsstandarden för skogsindustrin?, kandidatuppsats, Luleå tekniska universitet, 

2005 

 

Eriksson, Sara, Öhman, Rebecka, Innebär konverteringen till IFRS en högre kvalitet i 

redovisningen sett ur ett aktieägarperspektiv?, Magisteruppsats i Företagsekonomi, 

Avancerad Externredovisning, Höstterminen 2005, Handledare Jan Marton, 

Handelshögskolan i Göteborg 

 

Hedlin, Pontus, Accounting investigations, akademisk avhandling, Stockholms universitet, 

1996 

 

 

 

 

 

 

 


