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Sammanfattning 
Bakgrund och problemformulering: Det svenska regelverket inom redovisningsområdet 
genomgår stora förändringar, inte minst till följd av den internationella utvecklingen och det 
europeiska redovisningssamarbetet inom EU. En av dessa förändringar är införandet i svensk 
rätt av kravet på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild till följd av ett EG-direktiv. 
Direktivet har bl.a. beskrivits som en tysk rättsakt med en engelsk generalklausul. Det är inte 
ovanligt att sådana s.k. legal transplants får olika innebörd beroende på den juridiska 
kontexten, redovisningslagstiftningen är naturligtvis inget undantag. Dessa funderingar har 
lett oss fram till följande forskningsfråga: 

• Hur de olika redovisningstraditionerna påverkat redovisningsutvecklingen i Sverige 
och hur konflikter i de grundläggande synsätt på redovisningen som dessa traditioner 
har, hanterats. Exempelvis vilken intressents intressen skall få styra gällande 
värderingsfrågor och utformningen av redovisningsinformationen. 

 
Syfte: Arbetets syfte är att utreda och analysera vilka funktioner som rättvisande bild fyller i 
Sverige, speciellt override-regeln. Uppsatsen syftar också till att utreda och analysera vilka 
överväganden som ligger bakom olika tolkningar och hur de anglosaxiska och kontinentala 
rätts- och redovisningstraditionerna påverkar detta. 
 
Metod: Arbetet består av en litteraturstudie och en kvalitativ intervjuundersökning. Vi har 
valt en deduktiv ansats och utgår ifrån teorier om olika synsätt på redovisningen och en 
uppdelning i harmonisering i lagtext och tillämpning. Då harmoniseringsprocessen är en 
utdragen process över tiden har vi även valt ett komparativt- och historiskt perspektiv på 
harmoniseringsprocessen och på rätten och de olika rättstraditionerna som påverkar 
redovisningens utformning. Vi har också använt en juridisk metod angående lagtexttolkning. 
 
Resultat: Respondenternas synsätt på företag och vilket intresse som ska styra 
redovisningsinformationen är på väg att skifta från enhetsteorin (Entity theory) till 
investerarteorin (Investor theory) Det tyska inflytandet är dock fortfarande starkt över både 
redovisnings- och rättsutvecklingen i Sverige. Borgenärsintresset och kopplingen till 
beskattningen påverkar fortfarande svensk redovisning starkt. 
 
Någon form av teknisk tolkning verkar vara den tolkningsmetoden som dominerar. Ingen av 
respondenterna gav uttryck för att använda någon annan metod. De flesta var också 
omedvetna om vilka skyddsändamål som rättvisande bild skall tillgodose. 
 
Vi har kommit fram till att rättvisande bild har följande tre funktioner: 

• fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer, 
• kraftigt ökad informationsplikt och 
• åsidosätta rekommendationer i ytterst sällsynta fall. 

Det verkar inte som någon av respondenterna, förutom forskaren, använder rättvisande bild 
till att tolka lag eller redovisningsrekommendationer om man inte av någon anledning 
upptäcker att en tillämpning av en regel ger orimliga resultat. Detta och respondenternas 
uppfattning att rättvisande bild haft liten eller ingen betydelse leder oss till slutsatsen att 
rättvisande bild är mer en besvärjelse än realitet. 
 
Nyckelord: harmonisering, redovisningstradition, rättvisande bild, true and fair view, 
override, image fidéle, retvisende billde och Bildes der Vermögens-Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft.
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Abstract 
 
Background and research question: The Swedish rules of Accounting are changing due to 
the harmonization process within the European Union. One of the Changes is the concept of 
True and Fair view (TFV), from directive EEC/78/660, which demand that the annual report 
gives a TFV of the corporation’s financial position and result. 
 
The directive behind the legal demand has been described as a German regulation with an 
English general clause. It is not unusual that legal transplants are applied and mean different 
things depending on the legal context. Accounting legislation is not an exception. These 
reflections have led us to the following research question: 

• How the different legal and accounting traditions have affected the accounting 
development in Sweden and how conflicts in the fundamental views of accounting 
and how the influence of these traditions are handled. For example whose interest or 
interests should be allowed to influence accounting information. 

 
Objective: The objective of this paper is to analyse which functions TFV have in Sweden, 
especially the override function. The papers objective is also to investigate and analyse which 
considerations that are behind different interpretations and how the continental and Anglo-
Saxon law and accounting traditions influence those. 
 
Method: The paper consists of research of books, scientifically journals, legal sources and a 
qualitative field inquiry made by us. We have chosen a deductive inception and use theories 
about different views on accounting harmonization. The harmonization process is an 
extensive process over time so we have chosen a comparative and historical perspective on 
Law and the two different dominating legal traditions. 
 
Conclusion: The view on corporations and which interest that should take precedence and 
should influence the information in the annual accounting reports are shifting from Entity 
theory to Investor theory. However German influence on Swedish legal development and 
Accounting still remains. I.e. interest of the Creditor and the connection to taxation are still 
being very influential. 
 
Some kind of technical interpretation seems to be the dominating method of interpretation. 
No respondent said that they used any other interpretation method. Four of five was also 
unaware of the objectives stated in the directives preamble that TFV are supposed to serve. 
We have concluded that true and fair view have the following functions: 

• Help to solve unregulated situations and interpret law and accounting principles, 
• vastly increase in information duty in the annual report and 
• Override accounting principles in rare occasions (not legislated accounting 

principles). 
 

It was only one respondent in our inquiry who used TFV to interpret accounting principles. 
The others only used TFV if they discover that application of an accounting principle gives a 
unreasonable result. All respondents perceived that TFV have none or very little impact in 
Sweden. 
 
Key words: harmonisation, accounting tradition, true and fair view, override.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det svenska regelverket inom redovisningsområdet genomgår stora förändringar, inte minst 
till följd av den internationella utvecklingen och det europeiska redovisningssamarbetet 
inom EU.1 En del av det samarbetet har gemenskapsrättslig dimension och därmed ett 
starkt genomslag i medlemsstaternas nationella rätt.2 EG-rättens primärrätt och 
förordningar har företräde framför nationell rätt. Sekundärrätt som direktiv kan också få 
direkt effekt och indirekt effekt i medlemsstaterna.3 I och med Sveriges EU-anslutning 1 
januari, 19954 infördes kravet på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild i svensk 
rätt.5 Rättvisande bild6 är ett krav som har anglosaxiska rötter och var väl etablerat inom 
den anglosaxiska redovisningstraditionen långt innan direktivets tillkomst. True and fair 
view (TFV) som rättvisande bild kallas i Storbritannien, infördes 1947 av den engelska 
lagstiftaren för att ersätta formuleringen true and correct.7 Kravet på rättvisande bild fördes 
således in i EG-rätten först efter Storbritanniens EG-inträde och är med all sannolikhet en 
följd därav.8

 
Den mest omtvistade delen av rättvisande bild är den s.k. override-funktionen, med det 
menas att lagar och andra normer kan åsidosättas. Detta kan i vissa fall innebära att en 
tillgång redovisas över inköpsvärdet om detta skulle ge en mer rättvis men sann bild av 
företaget som helhet. Regeln har sin grund i den anglosaxiska redovisningstraditionen där 
synen att redovisningen syftar till att avspegla vad som verkligen hänt i ekonomisk mening 
dominerar. I den kontinentala redovisningstraditionen däremot är den dominerande synen 
annorlunda, dvs. att riktig redovisning är redovisning som stämmer överens med gällande 
lagstiftning.9 Det föreligger också en skillnad i vilken intressents behov som skall styra 
redovisningens utformning. Den anglosaxiska utgår ifrån investerarnas behov medan den 

 
1 Se exempelvis införandet av ÅRL för att implementera dir 78/660/EEG (om regler om årsbokslut och 
förvaltningsberättelse samt obligatorisk revision för vissa bolag) och dir 83/349/EEG (om 
koncernredovisning). Se exempelvis också även dir 82/121/EEG (om delårsrapportering), 86/635/EEG (om 
årsbokslut och koncernredovisning för finansiella institut), 89/666/EEG (om offentliggörande av handlingar i 
filialer) och ) 91/674/EEG ( om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsbolag) som påverkar 
redovisningsreglerna i lag utanför ÅRL. 
2 EUF och den europeiska unionen är ett mer omfattande samarbete än den rättsliga delen till följd av EGF. 
3 Se lojalitetsplikten i art 10 EGF och följande mål, tillföljd av EGD: s kompetens enligt art 234 EGF, som 
exempelvis Van Gend en Loos 26/62 (om EGF: s direkta effekt), Mål 6/64 Costa mot ENEL ( om EG-rättens 
företräde). Se också art 249 EGF om sekundärrättens bindande verkan och, mål 41/74 Van Duyn mot Home 
Office ( om direktivs direkta effekt), Mål C-91/92 Faccini Dori mot Recreb S.r.l. ( om att direktiv endast kan 
ha vertikal direkt effekt ), Mål C-129/96 Inter-Environnement Wallonie ASBL mot Région Wallonne (om 
legislativ spärrverkan där nationell lagstiftning inte kan tillämpas i strid mot ett direktiv ens före 
implementerings tidens utgång ) och mål 14/83 Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen ( om 
direktivkonformtolkning, dvs. att myndigheter och domstolar i medlemsländerna är skyldiga att tolka 
nationell lagstiftning, så långt som möjligt, i ljuset av relevanta delar av gemenskapsrätten oberoende av om 
dessa har direkt effekt eller ej). Se också C-6 & 9/90 Francovich and Bonifaci mot Italien (om medlemslands 
skadeståndsskyldighet mot enskild p.g.a. bristfällig implementering av ett direktiv som gav enskilda 
rättigheter). 
4 Bernitz U och Kjellgren A s 19. 
5 Se not 3. 
6 Direkt översättning från engelskans True and fair view. 
7 Evans L Accounting and Business Research vol 33 (4) s 311 2003. 
8 Thorell P EG: s redovisningsrätt 1993  s 31. 
9 Ibid. 
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kontinentala utgår ifrån borgenärernas behov och betonar därför försiktighetsprincipen 
starkare.10

 
Dessa två rättstraditioner möts i det fjärde bolagsdirektivet, dir 78/660EEG. Direktivet har 
t.o.m. beskrivits som en tysk rättsakt med en engelsk generalklausul.11 Generellt 
kännetecknas dock EG-rätten av legalism och ett starkt arv från den kontinentaleuropeiska 
rättstraditionen. EG-rätten skall ändå betecknas som en självständig rättsordning, vilket 
EG-domstolen (EGD) gärna poängterar i sin praxis, med starka monistiska drag skild från 
både folkrätt och nationell rätt. EG-rätten är också baserad på en rad allmänna rättsprinciper 
härledda ur fördragen men även från medlemsstaternas gemensamma rättstraditioner. Med 
andra ord inspireras EU-samarbetets rättsutveckling av medlemsstaternas rätt, dock främst 
från tysk och fransk rätt, och vissa begrepp och rättsinstitut får genom EGD: s försorg en 
gemenskapsrättslig betydelse skild från medlemsstaternas.12 I avsaknad av avgöranden från 
EGD har kravet på rättvisande bild fått de mest skilda tolkningar och implementeringar. 
Den tyska tolkningen är exempelvis starkt legalistisk och innebär att redovisningen skall 
upprättas i enlighet med lagar och rekommendationer.13

1.2 Problematisering  
I västvärlden utvecklas lagstiftning mestadels genom att låna begrepp och rättsinstitut, s.k. 
legal transplants. En stor försiktighet bör dock iakttas när lagtext läses, samma lydelse 
tenderar nämligen att få olika innebörd beroende på den juridiska kontexten.14 Detta är vid 
närmare eftertanke naturligt då rätten och rättssystemet är mer än bara juridisk text. EG-
rättens inflytande på den svenska rättsutvecklingen är naturligtvis inget undantag. Det 
förhåller sig på ett liknande sätt inom redovisningsrätten oavsett om den är baserad på EG-
rätt eller inte. Det råder nämligen också stora olikheter i redovisningsmiljön i olika 
länder.15 Den svenska rätten har exempelvis vissa stilistiska likheter med den anglosaxiska 
rättstraditionen, som bland annat avsaknaden av en sammanhängande civilrättskodi-
fikation16 och prejudikatens betydelse. Ändå är de historiska banden, receptionen av den 
kontinentaleuropeiska rättstraditionen och influenserna av den romerska rätten så stor att 
Sverige kan betraktas som en del av den kontinentalrättsliga Civil Law traditionen.17 
Redovisningstraditionen i Sverige uppvisar också liknande drag av likheter med den 
anglosaxiska redovisningstraditionen genom att regleringen historiskt sätt gjorts av 
branschen genom utvecklandet av god redovisningssed.18 Lagregleringen och influenser 
från den kontinentala redovisnings- och rättstraditionen har dock i viss mån åter börjat 
påverka redovisningsområdet till följd av EU-medlemskapet även om EU numera står 
under ett starkt inflytande av den anglosaxiska redovisningstraditionen genom IASB.19

 
10 Nobes C och Parker R Comparative International Accounting 2002 s 75. 
11 Thorell P SvJT s 507 1993. 
12 Bernitz U och Kjellgren A s 3, 79 ff och 104 ff. 
13 Smith D s 68 och 70 ff. 
14 Watson A s 101 ff. 
15 Thorell P Årsredovisningslagen - lagkommentar 1996 s 65. 
16 Ett utkast förelåg dock 1826 i Sverige som var starkt påverkat av Code civil som till skillnad från 1734 års 
lags medeltida drag är en upplysnings kodifikation se vidare Tamm D s 306. 
17 Jmf. Tamm D s 305. 
18 Se definieringsformuleringen “förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokförings-
skyldiga” som använts i prop 1975: 104 s 148 till kravet på god redovisningssed i 2 § BFL (Lagen upphävdes 
2000-01-01). Samma formulering används också i prop 1995/96:10 del 2 s 10 och s 181 till 2 § ÅRL som 
bibehåller kravet på att god redovisningssed iakttas. Vidare enligt propositionen till ÅRL, prop 1995/96:10 
del 1 s 179 är rekommendationerna inte bindande i strikt juridisk mening men kan få rättslig betydelse. 
19 Se not 1 och Smith D s 70. 
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EG-direktiv implementeras heller inte alltid fullständigt. Ett exempel på detta är dir 
78/660/EEG som är väldigt centralt för den här uppsatsen. Direktivet innebär att 
årsredovisningen skall ge en rättvisande bild. Kravet på en rättvisande bild har, som 
framgår av art 2, ett antal funktioner, däribland den s.k. override-regeln som fått en minst 
sagt beskuren implementering. Lag får nämligen inte åsidosättas under några omständlig-
heter enligt ÅRL 2:3,20 vilket också kan komma att begränsa genomslaget för principen om 
rättvisande bild. Detta skulle kunna försvåra den harmonisering som EG-rätten och 
skapandet av den gemensamma marknaden syftar till.21 FAR har begärt en lagändring då 
Sverige är ett av de få länder som inte föreskriver att principen om rättvisande bild skall 
tillämpas fullt ut.22

 
Efter att vi avslutat vår inledande förstudie står det klart att det inte finns mycket skrivet om 
rättvisande bild i Sverige och det som finns skrivet saknar ofta någon djupare strukturerad 
undersökning av de olika funktionerna som en TFV-norm kan ha. Debatten om rättvisande 
bild i Sverige har varit förhållandevis sval om man bortser från 1994, året innan Sveriges 
EU-medlemskap. Debattörerna i Sverige är i stort sätt uteslutande ekonomer, juristerna, 
bortsett från Per Thorell, lyser med sin frånvaro, vare sig vi sökt artiklar i Balans, SvJT, JT, 
SN eller SvSkt. Dessutom har vi observerat att det i de få svenska artiklar vi hittat, med 
några få undantag,23 ofta saknas en tydlig koppling till den internationella omgivningen och 
utvecklingen. Dessutom har rättvisande bild fått förnyad aktualitet i och med införandet av 
IFRS 2005, Svenska företag noterade på börsen skall från och med 1 januari 2005 utforma 
sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS.24  

1.3 Problemformulering 
Mot bakgrund av vad som framkommit under rubriken problematisering blir således 
forskningsfrågan, hur de olika redovisningstraditionerna har påverkat redovisnings-
utvecklingen i Sverige och hur konflikter i de grundläggande synsätt på redovisningen som 
dessa traditioner har hanterats. Exempelvis vilken intressents intressen skall få styra 
gällande värderingsfrågor och utformningen av redovisningsinformationen. Frågan ställs på 
sin spets när det gäller införandet av kravet på rättvisande bild genom dir 78/660 EEG som 
består av regleringar från både den anglosaxiska och den kontinentala redovisnings-
traditionen, som dessutom ska fungera och leda till en harmonisering av redovisnings-
informationen som når marknaden trots olika redovisningsmiljöer och traditioner i olika 
EU-länder. 
 
För att kunna utreda och beskriva sambandet mellan de olika traditionerna och de vitt skilda 
implementeringar och tolkningar som kravet på rättvisande bild har fått, torde de över-
väganden som ligger till grund för implementering, tillämpning och tolkning av direktivet i 
de olika EU-länderna vara av störst intresse. Dock torde det vara övervägandena bakom 
tolkningen som är svårast att kartlägga när det gäller rättvisande bild.25  
 

 
20 Jämför ÅRL 2:3 med det fjärde bolagsdirektivet, art 2.5 dir 78/660/EEG. 
21 Se ingressen till EGF, art 2, art 3 g och 3 h EGF. 
22 Pressmeddelande från FAR 29/5. 
23 Se bl.a. Balans nr 6 och 7 1996 nr 2 1999 m fl. 
24 Nilsson S s 13. 
25 Thorell P Årsredovisningslagen - lagkommentar 1996 s 65. 
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1.4 Syfte 
Arbetets syfte är att utreda och analysera vilka funktioner som rättvisande bild fyller i 
Sverige, speciellt override-regeln. Uppsatsen syftar också till att utreda och analysera vilka 
överväganden som ligger bakom olika tolkningar och hur de anglosaxiska och kontinentala 
rätts- och redovisningstraditionerna påverkar detta. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer i uppsatsen att fokusera på svenska förhållanden även om en hel del jämförelser 
med andra länder förekommer. De utländska jämförelserna kommer dock inte ha samma 
djup i analys och utredande utan är mer deskriptiva. Exempelvis är vi hänvisade till 
andrahandskällor avseende hur kravet på rättvisande bild implementerats och tillämpats i 
andra länder. En annan begränsning ligger i sakens natur då harmonisering av redovisnings-
normer och dessas tillämpning är en ständigt pågående process och vi kan således bara 
undersöka hur någonting förhåller sig för tillfället och åt vilket håll utvecklingen är på väg.  



2. Metod 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns en uppdelning i två olika metodiska 
angreppssätt, kvalitativa och kvantitativa metoder.26 Vi har valt den kvalitativa metoden 
dels för att den ger oss goda möjligheter att göra analytiska tolkningar om det undersökta 
problemet och dels för att kunna fånga upp nyanser i svaren och kunna ställa följdfrågor. 
Då antalet respondenter är betydligt lägre vid den kvalitativa ansatsen har vi däremot inte så 
stora möjligheter att dra några generella slutsatser med någon statistisk säkerhet.27

2.2 Ansatser och teorival 
Det finns två delvis principiellt skilda angreppssätt inom forskningen; dessa är den 
induktiva och den deduktiva ansatsen (se figur 1). Den förstnämnda utgår ifrån en upplevd 
verklighet. Genom observationer av en företeelse utformas sedan en teori baserad på det 
utvärderade materialet. Den deduktiva ansatsen å sin sida utgår ifrån en redan befintlig teori 
och utifrån den formas sedan oftast en hypotes. Denna hypotes prövas sedan genom 
observationer och resultatet fås genom en logisk slutledning.28

 
 

 
               Figur 1 Induktiv och Deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul F och Eriksson L T s 220). 
 
Vi har i vårt arbete utgått ifrån de teorier som vi redogör för; de lagar och rekommen-
dationer som styr redovisningen. Utifrån dessa har vi undersökt hur det förhåller sig i 
praktiken när revisorerna i Sverige kontrollerar att kravet på rättvisande bild är uppfyllt och 
vilka avvägningar och tolkningsmetoder som de använder för att tolka vad kravet innebär. 
Vårt arbete utgår med andra ord från en juridisk och deduktiv ansats. 
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Valet av teorier har gjorts utifrån problembakgrunden och inflytandet i Sverige och i resten 
av Europa från två olika redovisningstraditioner. Roten till skillnaden beskrivs av Nobes 
som olika grundläggande syn på anledningen till att ett företag ska avge redovisnings-
information. Den ena utgångspunkten beskrivs som investerarintresset och en ”fair view” 

 
26 Holme och Solvang s 13 ff. 
27 Ibid s 14. 
28 Wiedersheim-Paul F och Eriksson L T s 150. 



presentation av redovisningsinformation och den andra motsatta utgångspunkten som 
borgenärsintresset, det fiskala intresset och en försiktig presentation av redovisnings-
information.29 Mot bakgrund av detta har vi valt att utgå från intressentmodellen och teorier 
som beskriver olika intressenters syn, krav och behov av redovisningsinformation. Vi anser 
att teorivalet lämpar sig väl för att undersöka vilka överväganden som ligger bakom olika 
tolkningar av kravet på rättvisande bild och hur de anglosaxiska och kontinentala rätts- och 
redovisningstraditionerna påverkar tolkningen och tillämpningen av rättvisande bild i 
Sverige. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Som vi sagt tidigare så utgår vi från en referensram bestående av olika teorier. Dessa har 
fått genomsyra hela arbetet med att formulera frågor för att besvara syftet med uppsatsen. I 
och med att redovisning är ett reglerat område är det lämpligt att använda juridisk metod 
för att finna lösningar på redovisningsproblem.30 Detta torde speciellt gälla i detta fall då 
kravet på rättvisande bild är lagstadgat och härrör från ett EG-direktiv. Dessutom har EGD 
det slutgiltiga avgörandet hur rättvisande bild skall tolkas.  
 
Vi har utgått från observerbara källor som lagtext och andra rättskällor i olika länder. Vissa 
av dessa är att betrakta som primärkällor, andra som sekundärkällor. En del av rättskällorna 
som exempelvis prejudikat kan betecknas som både och beroende på det juridiska 
sammanhanget. Dessa har vi kompletterat med sekundärkällor av mer traditionellt snitt som 
inte kan anses vara doktrin som bland annat innehåller olika tolkningsresonemang och 
vetenskapliga artiklar om TFV-problematiken i andra länder. Harmoniseringsprocessen är 
en utdragen process över tiden vilket kan beskrivas enligt figuren nedan. 
 
 
 harmonisering 
Valalternativ  likvärdiga regler      standardisering 
 
Figur 2 Harmonisering som en process och olika grader/modeller av harmonisering med 
standardisering som den yttersta punkten på skalan (Artsberg K s 138). 
 
För att kunna förstå harmoniseringsprocessen i Europa måste man med andra ord ha en 
större horisont än bara några år och det land vi bor i. Därför har vi valt ett komparativt 
perspektiv på harmoniseringsprocessen. Dessutom för att öka förståelsen för de olika 
rättstraditionerna och deras påverkan på redovisningsrätten gör vi en översiktlig kortare 
komparativ rättshistorisk- och redovisningshistorisk undersökning i kapitel 4. Kapitlet är i 
huvudsak baserat på sekundärkällor som valts, liksom all annan använd juridisk litteratur, 
utifrån deras tyngd som juridisk doktrin. När det handlar om redovisning och redovisnings-
historia har vi försökt välja ut källor på ett liknande sätt. När det gäller rättskällor har vi valt 
dessa utifrån ett rättskällehierarkiskt perspektiv. Som referensverk gällande lämpliga 
juridiska tolkningsmetoder har vi valt Tolkning och tillämpning av Melander J och 
Samuelsson och andra upplagan av Europarättens grunder skriven av Bernitz U och 
Kjellgren.31 Båda verken används som kurslitteratur på några av landets juristutbildningar. 
Läsaren bör dock vara medveten om att juridisk tolkning innebär ett subjektivt inslag även 
vid användning av gängse tolkningsmetoder inom ett visst rättsområde som vi använder i 
kapitel 5.5. 
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29 Nobes C och Parker R Comparative International Accounting 2002 s 75. 
30 Artsberg K s 41. 
31 Jmf Artsberg K s 50, synen på rättskällorna skiljer sig något åt speciellt avseende rättsfall. 
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2.3.1 Undersökningsdesign 
För att kunna genomföra strukturerade intervjuer behövde vi ett undersökningsinstrument. 
Vi har i vår design av undersökningsinstrument använt både öppna och slutna graderade 
frågor. De öppna frågorna har fördelen att de inte styr respondenten mot vissa svar medan 
de slutna frågorna är lättare att tolka och kvantifiera. Därför inleds ett frågeområde med en 
öppen fråga för att sedan kompletteras med slutna frågor utan att respondenterna har 
möjlighet att se vad nästa fråga är.   

2.3.2 Urval  
Vår avsikt var att inhämta empiriskt material genom strukturerade intervjuer med 
auktoriserade revisorer på de större byråerna i Sverige. Detta ansåg vi vara det mest 
lämpliga då de större byråerna genom praxis och genom sin representation i FAR i hög 
grad deltar i utvecklingen av god redovisningssed. Dock visade det sig svårt att hitta 
respondenter som kunde avvara tid för en intervju. De respondenter som ligger till grund 
för empirin blev till slut två revisorer, två skatterevisorer och en forskare. Urvalet är att 
beteckna som ett kvoturval med inslag av bekvämlighetsurval och viss slumpmässighet då 
alla i de utvalda intressentkategorierna teoretiskt sätt kan ingå i undersökningen men 
förmodligen är de som deltar i undersökningen bestämt utifrån vilka som för tillfället kunde 
och ville avvara tid för en intervju. De främsta fördelarna med ett kvoturval är tidsåtgången 
och lätthanterligheten. En nackdel är dock att det inte går att beräkna medelvärde och 
standardfel,32 vilket vi ändå inte kan göra med god trovärdighet på ett material baserat på så 
få intervjuer. 
 
Vi antar att de auktoriserade revisorerna kan betraktas som en relativt homogen grupp. 
Detta till följd av kravet på samma typ av akademiskutbildning, den utbildning som sker på 
byråerna och revisorsnämndens examinering av godkända och auktoriserade revisorer. 
Samma resonemang kan även föras om skatterevisorerna, avseende utbildningsbakgrund 
och internutbildning på Skatteverket. Mot bakgrund av detta anser vi att generaliser-
barheten därmed kan anses vara någorlunda god för dessa två grupper trots att det 
föreligger ett visst mått av bekvämlighet i urvalet.33  

2.3.3 Datainsamling och presentation 
För att kunna undersöka och beskriva hur några utvalda intressenter i Sverige ser på TFV-
problematiken har vi valt att inhämta empiri från intressenterna själva. För att kunna göra 
detta har vi valt att använda oss av strukturerade intervjuer för att kunna behålla maximal 
kontroll över respondenterna. Vi använder oss av en intervjumall som prövats under 
förstudien på en revisor för att sedan revideras. Intervjumallen ökar replikerbarheten34 och 
minskar felkällorna. Till exempel kan vi på detta sätt garantera att exakt samma frågor 
ställs, och att de ställs i samma ordning till alla respondenter. Intervjuerna dokumenteras 
med ljudinspelning för att minska risken av förvrängning av respondenternas svar. Även 
den s.k. intervjuareffekten som infinner sig vid alla intervjuer begränsas enligt vår mening 
genom att ha en strukturerad intervjumall. För att undvika den helt hade vi fått välja ett 
annat mätinstrument utan intervjuinslag med helt annan problematik som exempelvis 
väldigt låg respondentkontroll.35 De primärdata vi kommer att inhämta genom intervjuer 
med intressenter är att beteckna som kvalitativa, men en del av materialet kan givetvis 

 
32 Bryman A s 118. 
33 Jmf Bryman A s 114 ff. 
34 Intervjumallen finns bifogad som bilaga till uppsatsen. 
35 Bryman A s 146-150. 
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kvantifieras. Vi försöker i våra intervjutolkningar att sträva mot att vara så objektiva som 
möjligt och på så sätt inom ramen för det här arbetet skapa en så riktig avbild av 
verkligheten som möjligt. Presentationen av data kommer att ske i ett separat kapitel för att 
skapa transparens och för att underlätta en senare replikering. Således underlättar valet av 
presentationsform för läsaren att kunna göra egna slutsatser och kritiskt kunna värdera våra 
slutsatser och analys. 

2.3.4 Validitet och reliabilitet 
Graden av validitet bestäms utifrån mätinstrumentens förmåga att mäta det som avsetts att 
mäta.36 Därför så har vi i vår förstudie testkört intervjumallen på en revisor och ändrat den 
efter de synpunkter som vi fick. Vi har också ställt en utvärderingsfråga av intervjumallen 
sist i den samma för att kunna identifiera eventuellt otydliga frågor. Vi har dessutom låtit 
teorierna och syftet styra utformningen av frågemallen och försökt formulera frågorna så 
neutrala som möjligt. Uppsatsen bygger till stor del på de intervjuer vi genomfört med 
intressenter. En svaghet är, att vi inte vet om respondenterna undanhåller viss information. 
För att minska eventuell risk för detta har vi beslutat att enbart nämna respondenterna vid 
namn i källförteckningen och ej i den löpande texten om de så önskat. Validitet är givetvis 
viktigt men ett ytterligare krav som bör ställas på en undersökning är reliabilitet, dvs. att 
mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag.37 Då undersökningen endast kommer att 
utföras en gång är det svårt att helt och hållet säkerställa reliabiliteten. Genom att det inte 
framkommit några oklarheter vid testkörningen av intervjumallen, intervjumallen inne-
håller ett antal kontrollfrågor, att frågeformuleringarna är neutrala, att intervjumallen 
dessutom innehåller en utvärderingsfråga i slutet, samma frågeformuleringar används av 
samma intervjuare på samtliga respondenter och att respondenterna utsätts för de öppna 
frågorna inom varje område före de slutna utan att ha sett de senare så tror vi ändå att 
tillförlitligheten på mätinstrumentet är att beteckna som stor. 

2.4 Metoddiskussion 
2.4.1 Metodkritik 
Vi har genomfört strukturerade intervjuer med ett antal representanter för revisorskåren och 
Skatteverket, målet med det är att samla in data av ett objektivt slag. Vi har försökt att 
undvika intervjuareffekter genom att ställa frågorna och uppträda så neutralt som möjligt.38 
Problemet skulle kunna elimineras helt med hjälp av enkäter, detta ansåg vi inte vara någon 
bra lösning då risken för bortfall blir alldeles för stor och chansen att ställa följdfrågor helt 
skulle utebli. 
 
Det skulle kunna ses som negativt att det urval vi beslutat att göra varken är helt 
slumpmässigt eller systematiskt. Ett slumpmässigt urval innebär att alla i en population ska 
ha samma chans att bli vald medan man i ett systematiskt urval väljer till exempelvis var 
fjärde person. Både slumpmässiga och systematiska urval innebär relativt goda förut-
sättningar att bli representativa.39 Vårat urval kan istället ses som en form av kvoturval med 
inslag av bekvämlighetsurval, vi har valt detta för att snabbast möjligt få till stånd de 
intervjuer som behövs till undersökningen. Detta medför en viss belastning då ett rent 
bekvämlighetsurval, som alltså är ett icke representativt urval, inte kan användas till att 

 
36 Wiedersheim-Paul F och Eriksson L T s 38. 
37 Ibid s 40. 
38 Gustavsson B s 238. 
39 Sverke M ur Gustavsson B s 28 f. 
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göra generaliseringar om populationen utan bara till att uttala sig om den undersökta 
gruppen som sådan.40

2.4.2 Källkritik 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt valt att använda så erkända författare som möjligt 
genom att undersöka deras bakgrund och hur ofta deras verk använts som exempelvis 
källmaterial och kurslitteratur. Vi har också valt att redovisa eller upplysa om avvikande 
uppfattningar bland författarna i texten eller i not. Normalt när man söker efter veten-
skapligt material tillhör det god vetenskaplig ton att i så stor utsträckning som möjligt 
hänvisa till originalkällor. Så har även vi gjort i så stor utsträckning som möjligt, utom när 
det handlar om juridiskt tolkningsmaterial då vi i stället försökt att söka förklaringar och 
uttalanden så högt upp i rättskällehierarkin som möjligt. Även om det kan anses märkligt i 
andra sammanhang så är det så rättskällehierarkin är beskaffad bland annat p.g.a. 
demokratisk legitimitet, förutsägbarhet och av legalitetsskäl. En författares status och 
inflytande som en del av doktrinen är också beroende av om, var och av vem hans verk 
blivit citerade, inom vilket rättsområde41 och i vilken rättstradition och land han eller hon 
verkar. Exempelvis har doktrinens inflytande historiskt varit stark på den tyska rätts-
utvecklingen medan doktrinens inflytande i stort sätt varit obefintlig i England.42

 
40 Sverke M ur Gustavsson B s 30. 
41 Lehrberg B s 110 ff och 129 ff. 
42 Caenegem R C s 84 ff. 



3 Föreställningsram 
Som vi beskrivit tidigare skiljer sig synen på vilken intressents behov som primärt skall 
styra den redovisningsinformation som skall lämnas inom den anglosaxiska och den 
kontinentala redovisningstraditionen. De teorier vi valt för att kunna ta reda på vilka 
överväganden som ligger bakom olika tolkningar av kravet på rättvisande bild och hur de 
anglosaxiska och kontinentala rätts- och redovisningstraditionerna påverkar detta i Sverige 
är intressentmodellen och olika teorier som beskriver olika intressenters syn på redovis-
ningen. 

3.1 Redovisningens användare och intressentmodellen  
Syftet med den externa redovisningen är att förmedla ekonomisk information till ett 
företags olika intressenter. Intressenterna kan delas upp i olika grupper med skilda behov på 
redovisningens utformning. Exempelvis vill en investerare ha så exakt information om 
värdet på företagets tillgångar och skulder som möjligt medan en borgenär inte vill ha 
säkerhet i tillgångar som är övervärderade vid en eventuell exekutiv försäljning. Vid en 
exekutiv försäljning brukar dessutom försäljningspriset understiga marknadsvärdet då en 
snabb försäljning ofta prioriteras framför högsta möjliga pris. Två andra motstående 
intressen, statens fiskala intresse och ägarnas intresse, oftast i ett onoterat företag att bevara 
eller öka sin förmögenhet. Skatteverket vill ju naturligtvis inte att företaget skall under-
värdera sina tillgångar och övervärdera sina skulder medan ägarna vill behålla så mycket 
som möjligt av sin förmögenhet. Kravet på rättvisande bild utgör med andra ord en 
avvägning mellan motstridiga intressentintressen frågan är bara hur och varför, men låt oss 
först se lite närmare på ett antal intressenter. Det finns olika uppdelningar av intressenterna 
för att försöka beskriva deras behov har vi här valt ut de vi anser vara mest relevanta för 
uppsatsen. 
 
 

 
Figur 3 Intressentmodellen (FARs revisionsbok 1998 s 14 egen bearbetning). 
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3.1.1 Investerare och aktieägare 
Den här gruppen består främst av existerande och potentiella aktieägare som funderar 
huruvida de ska behålla, investera eller sälja aktier i företaget. Investerare är främst 
intresserade av företagets framtida vinster och en trend bland företag är att försöka utforma 
redovisningen efter investerarnas behov att kunna göra egna uppskattningar.43 Den här 
gruppen ställer höga krav på redovisningen då det kan vara den enda insynen i företaget de 
har. Redovisningen kan de till exempel använda för att bedöma företagsledningens skötsel 
av företaget men även som underlag för beslut om styrelsens ansvarsfrihet.44

3.1.2 Borgenärer 
En väsentlig grupp intressenter är borgenärer, banker och andra kreditinstitut. De vill 
förutom återbetalning av lån även ha ränta som premie för den risk de tar. Långivarnas 
intresse av redovisningen är den kreditrisk som på kort sikt är beroende av företagets 
nuvarande likviditet och på längre sikt beroende av företagets lönsamhetsutveckling.45

3.1.3 kunder och Leverantörer 
Beroende på om det gäller enstaka köp eller om engagemanget är mer långsiktigt behöver 
den här gruppen information om företagets betalningsförmåga och dess förmåga att 
överleva på längre sikt. Kunderna vill veta att företaget kommer att kunna leverera vad de 
lovat kommer varorna komma i tid och i förväntat skick? Även kunderna vill veta om 
företaget kommer att överleva på lite längre sikt för eventuell efterservice, garantier osv. 
Vid längre kontrakt som till exempel byggen är detta än viktigare.46

3.1.4 Samhället i övrigt 
Företagen är en del av samhället och interagerar med omgivningen på många olika nivåer. 
På lokal nivå kan information om anställningar, föroreningar och säkerhet vara viktig för 
samhället. För samhället i övrigt kan information om exempelvis energiförbrukning, affärer 
med utlandet och välgörenhet vara av intresse. Detta kanske är information som inte går att 
mäta och det är inte heller finansiell information men den är i alla fall väldigt viktig.47 Den 
här informationen bottnar i ett socialt ansvar som alla företag har i det samhälle där de 
verkar. En annan intressentgrupp är analytiker vars uppgift är att förmedla information till 
andra och därför ofta vill ha mer detaljerad och sofistikerad information.48Det är ofta den 
gruppen som förmedlar information till samhället via exempelvis medier. 

3.1.5 Stat och kommun 
Statens intresse av redovisningen ligger i den inkomstskatt de har för avsikt att driva in. 
Redovisningen ligger till grund för att bedöma företagets skattepliktiga resultat.49 Detta är 
kanske det mest uppenbara skälet men behöver inte vara det viktigaste. Stat och kommun 
behöver även information om företag vid upphandlingar och vid beslutsfattande av 
varierande slag.50

 

 
43 Alexander D m fl s 5. 
44 Smith D s 18. 
45 Ibid s 20. 
46 Alexander D m fl s 6 ff. 
47 Ibid s 7. 
48 Ibid s 6. 
49 Smith D s 22. 
50 Alexander D m fl s 7. 
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3.2 Synsätt på redovisningen 
Nedan presenteras olika teorier som var för sig försöker svara på frågan vem redovisningen 
främst vänder sig till och ur vems perspektiv man ska se på i redovisningsprocessen. Av de 
teorier som Kam51 nämner har vi enbart valt att fokusera på de som enligt oss går att koppla 
ihop med intressentmodellen och som vi därför anser är mest relevanta för uppsatsen.  

3.2.1 Ägarteorin (Proprietary theory) 
Som namnet antyder är det ägaren som står i fokus i den här teorin, alla redovisnings-
koncept, procedurer och regler är formulerade med ägarens intresse främst. Detta gäller 
även för företag med ett stort antal aktieägare där företaget ses som ett instrument för 
ägarna att uppnå sina syften, dvs. att maximera vinsten.52

 
A-L=P, där A=tillgångar, L=skulder och P=ägarnas tillgångar53

 
Är en ekvation som innehåller grunden i ägarteorin, tillgångarna tillhör ägarna och 
skulderna är ägarnas skyldigheter. När A ökar, ökar P och när L ökar, minskar P. Här kan 
vi se att målsättningen med redovisningen är att fastställa nettovärdet för företagaren i 
verksamheten. Med detta i åtanke anser en del revisorer att aktuellt värde är mer relevant än 
anskaffningskostnaden. Ägarsynsättet med fokus på entreprenörskap ser vinster som en 
form av ”avkastning på entreprenörskap”. Ekonomer är kända för att föredra att använda 
sig av nuvärdet i redovisningen, ändå kan och ska ägarteorin omfatta anskaffnings-
kostnaden.54  
 
Intäkter är ökningen i ägandet medan kostnader är minskningen av densamma. Enligt den 
här teorin är inkomster ökningen av ägarens förmögenhet i företaget under en given period 
och hör enbart till henne. Om detta är definitionen på inkomster kommer alla aspekter som 
påverkar en förändring av ägarens förmögenhet i företaget en given period inkluderas som 
en inkomst.55

 
Ägarteorin ser företag som ett instrument för ägarna snarare än ett bolag separerat från 
aktieägarna. När ägaren själv jobbar i företaget är lön inte att räkna som en kostnad enligt 
ägarteorin. Detta för att det inte går att betala till sig själv och sedan dra av kostnaden. 
Eftersom ägarteorin utvecklades när företagen var små jämfört med dagens storföretag och 
koncerner finns en del begränsningar. Enligt dagens lagar är företag ett eget subjekt 
separerat från ägaren och har egna skyldigheter och rättigheter. Ägarna kan alltså inte ta 
tillbaka de tillgångar de satt in i företaget.56  

3.2.2 Enhetsteorin (Entity theory) 
Enhetsteorin (ET) kom till p.g.a. brister i ägarteorin. Teorin börjar med att poängtera att 
företaget är en egen enhet med en egen identitet separerad från ägaren. Det finns två olika 
versioner av ET men båda leder till samma slutsats, nämligen att förvaltning eller 
ansvarsskyldighet är av yttersta betydelse. Den traditionella versionen av ET ser företaget 
verksamt till fördel för aktieägarna, de som tillför verksamheten likvida medel. Företaget 

 
51 Kam V s 302 ff. 
52 Ibid. 
53 Ibid  
54 Ibid. 
55 Ibid  
56 Ibid s 304 f. 
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måste till dem redovisa och rapportera företagets status och konsekvenserna av deras 
investeringar. Den andra versionen ser företaget som verksamt för sig självt och som 
intresserat för sin egen överlevnad. Företaget rapporterar till aktieägarna i överens-
stämmelse med lagar och regler och för att bibehålla en god relation med dessa i fall mer 
kapital skulle behövas i framtiden. Båda versionerna fokuserar på företaget som en 
självständig enhet men den traditionella versionen ser på aktieägarna som delägare medan 
den nyare synen ser dem som utomstående.57

 
I ET är nettovärdet för ägarna inte ett meningsfullt mått att titta på eftersom företaget står i 
fokus. Ägare och borgenärer ses helt enkelt som aktieägare eller finansiärer. Ekvationen 
blir här: 
 
Tillgångars = Eget kapital.58  
 
Enligt ET är ekvationen ovan det mest logiska uttrycket av företagets finansiella status. 
Borgenärer och aktieägare har olika krav på företaget, men i slutändan är dessa båda att se 
som finansiärer av verksamheten.59

 
Tillgångarna tillhör företaget och skulderna är företagets skyldigheter, inte ägarnas. Det har 
argumenterats att eftersom finansiärernas investeringar måste räknas bör historiska 
kostnader användas för beräknig av värdet på icke finansiella tillgångar. Detta eftersom 
värdet på höger sida av balansräkningen måste överensstämma med vänster sida. 
Finansiärerna är även intresserade av förändringar på värdet av deras investeringar. 
Förespråkare av nuvärde pekar på att ET antar att investerarna inte befinner sig tillräckligt 
nära verksamheten för att kunna göra egna antaganden av värdet. Det argumenteras också 
att företaget behöver veta värdet på tillgångarna för att kunna ta korrekta beslut.60

 
Ägarsynsättet ser nettovärdet för företagets ägare som det primära och därför är 
balansräkningen av yttersta vikt. Teorins fokus ligger på genererandet av inkomster och 
därför är resultaträkningen mer relevant än balansräkningen. Det finns två anledningar till 
att fokus ligger på inkomster:  
 

1. Investerarna är i huvudsak intresserade av inkomster eftersom beloppet avspeglar 
resultatet av deras investeringar för perioden. 

2. Företaget existerar för att göra vinster vilket också är nödvändigt för dess fortsatta 
existens. 

 
Inkomster genereras av företagets verksamhet och definieras enligt ET som förändringen av 
nettotillgångar snarare än förändringen av kapital, fokus ligger på intäkter och utgifter och 
skillnaden är helt enkelt inkomster. Enligt ET relaterar utgifter till kostnaderna för att hålla 
tillgångar och annan service som företaget utnyttjar för att skapa intäkter. Ägarteorin 
fokuserar på höger sida av balansräkningen, det som symboliseras av P i ekvationen 
(presenterad under ägarteorin), medan ET fokuserar på vänster sida där tillgångarna finns. 
Anledningen är att tillgångarna ses som de verkliga instrumenten som företaget arbetar med 
medan eget kapital är mer abstrakt.61

 
57 Kam V s 305 ff. 
58 Ibid s 307.  
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Borgenärer och aktieägare är i liknande situationer enligt ET. Räntor till långivare ses här 
alltså inte som en kostnad utan snarare som en väg mot att tjäna mer pengar. En del 
argumenterar även för att löner ska sättas in i samma kategori av den anledningen. Enligt 
den nyare versionen av ET är företaget verksamt för egen del och utgifter för räntor räknas 
som kostnader eftersom långivarna räknas som externa utomstående parter. Eftersom 
företaget räknas som en separat enhet från aktieägarna existerar ingen dubbel beskattning 
enligt ET.62  

3.2.3 Investerarteorin (Investor theory) 
Baserat på redovisningssynsättet av att producera redovisningsinformation till dem som 
tillhandahåller kapital till företaget, talar denna teori för att redovisningsfunktioner och 
finansiella rapporter ska göras med investerarnas intressen i fokus. Som investerare räknas 
aktieägare och borgenärer och här blir ekvationen: 
 
Tillgångar = Speciella aktier + restaktier.63

 
Speciella aktier är skulder och preferensaktier. I de flesta fallen i företag motsvarar dessa 
stamaktierna. 
 
Investerarna vill ha information för att kunna förutspå framtida kassaflöde som ett resultat 
av relationen med företaget. Enligt investerarteorin är framtida kassainbetalningar från 
investerarna beroende av (1) Företagets monetära kapacitet att utbetala kontanter, (2) 
ledningens vilja att betala investerare och (3) den juridiska prioriteten av investerarnas 
anspråk. Finansiella rapporter kan ge lite ledtrådar till investerarna av hur mycket 
avkastning företaget är villigt at ge tillbaka på deras investerade kapital. 
 
Investerarteorin beaktar externa användares behov, speciellt aktieägarnas. Ägarteorin 
inkluderar också aktieägarna men där ses de som ägare med mer inflytande över verksam-
heten än vad som ofta är sanningen i verkligheten. Investerarteorin ser aktieägarna som 
investerare med lite makt att påverka vad som händer i företaget och som därför måste lita 
på vad som står i företagets finansiella rapporter. P.g.a. investerarfokus, behovet av 
information om företagets kassaflöde är utpekat som extra viktigt. 

3.2.4 Institutionell teori (Enterprise theory) 
Enligt denna teori är företaget en social institution där olika beslut påverkar ett antal 
intressenter, företaget har så att säga ett socialt ansvar. Bland intressenterna finns 
aktieägare, anställda, borgenärer, kunder, olika statliga och kommunala verksamheter och 
allmänheten. Den här teorin är bredare än ET eftersom den ser företaget som en aktör i ett 
samhälle medan ET ser företaget som isolerad enhet med syftet att maximera vinsten. 
Enligt den här teorin ser inte ledningen sig som bara representanter för aktieägarna utan 
som ansvariga för företaget och dess tillväxt och överlevnad. 64 Här har aktieägare fått 
mindre inflytande som istället flyttats över till staten och arbetstagarrepresentanter. 
 

 
62 Kam V s 309. 
63 Ibid s 313. 
64 Ibid s 314 f. 
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3.3 Harmonisering i lagtext och i tillämpning 
Ett skäl för en reglering av redovisningen på en mer internationell nivå är att uppnå en 
harmonisering av redovisningen mellan olika länder, dock måste man skilja på harmoni-
sering i lagtexten och harmonisering i tillämpningen.65 Ett problem som Van Hull nämner 
som kan gälla för båda dessa harmoniseringar är den nationella stoltheten över den egna 
redovisningen, även om man inte gillar den anser man ändå att den är bättre än den i andra 
länder.66

 
Van Hulle nämner tre strategier för harmonisering i lagtexten: 
1. Standardisering genom regelverk där inga valmöjligheter finns. 
2. En modell med likvärdiga regler med kompletterande upplysningar i noter. 
3. Olika valmöjligheter men där önskvärda alternativ anges. 
 
Artsberg67 kopplar sedan ihop ovanstående strategier till de tre internationellt dominerande 
regleringsorganen FASB, EU och IASB. Strategi 1 bygger på den auktoritet som FASB har 
i USA. Standardisering är den yttersta punkten i en process mot harmonisering som i 
figuren ovan. Den fördel FASB har tvärtemot EU och IASB är att amerikanska företag 
endast är beroende av detta regelverk medans EU och IASB arbetar mer mångkulturellt. 
IASB verkar som expertorgan och hoppas på så sätt uppnå en viss informell auktoritet. EU: 
s arbete med att harmonisera medlemsstaternas redovisningslagstiftning utgår från olika 
länders syn på redovisningens syfte och har därför valt olika kompromisslösningar med 
minimikrav där de kräver förklarande tilläggsupplysningar för att försöka en harmoniserad, 
jämförbar redovisning. EU: s direktiv har formellt en hög auktoritet men har ändå på många 
områden inte lyckats skapa ekonomiskt likvärdiga regler.68

 

 
65 Artsberg K s 138. 
66 Van Hulle K European Accounting Review vol 2 s 387 1993. 
67 Artsberg K s 138. 
68 Ibid s 138 ff. 
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4 Historisk bakgrund och kontext 
Vår förhoppning är att läsaren genom det här avsnittet skall kunna få en bättre förståelse för 
några av de grundläggande olikheterna i det juridiska tänkandet i de olika rättstraditionerna 
och hur detta påverkat redovisningen i olika länder. Kapitlet bygger på vissa förenklingar 
och skall inte på något vis ses som uttömmande, exempelvis berörs inte olikheter i 
konstitutionell kultur, lagprövning, Equity eller någon kartläggning eller jämförelse mellan 
rättsinstitut i olika länder. Framställningen i kapitlet belyser i huvudsak skillnaden mellan 
Common Law och Civil Law traditionerna, dock bör det nämnas att de båda rättstradi-
tionerna inbördes också kan delas upp i olika rättsfamiljer baserat på ursprung och egenart. 
Vi har använt oss av Zweigert K och KötZ H kategorisering och indelning vad gäller 
Civil Law länder i en romansk, en germansk och en nordisk rättsfamilj. Sverige tillhör den 
nordiska rättsfamiljen som bygger på en lång gemensam historia och nordiskt samarbete 
medan övriga två är lite mer centralistiskt uppbyggda, gällande inspiration och juridiskt 
tänkande, och saknar ett organiserat samarbete på motsvarande sätt. Frankrike är exempel-
vis den mest tongivande nationen i den romanska och Tyskland i den germanska rätts-
familjen. 

4.1 De två stora rättstraditionernas historia, olikheter och 
utbredning 
Olikheterna mellan Civil Law och Common Law traditionen kan sammanfattas i skillnader i 
systematisering, den juridiska argumentationen och skilda sätt på att förhålla sig till fakta 
och historien.69 Även om dessa två rättstraditioner närmat sig varandra, inte minst genom 
inflytandet från EG-rätten, är ändå utgångspunkterna och sättet att lösa juridiska problem 
olika. Exempelvis har statute law, dvs., skriven lag betraktats av de engelska domarna med 
skepsis och har historiskt sett mer varit ett sätt för parlamentet i England att korrigera 
felsteg i den case baserade Common Law utvecklingen. Systematiseringen av de primära 
rättskällorna, statute and case law, har därför blivit minst sagt lidande. Intresset för 
förarbeten till parlamentets lagstiftning bland de engelska domarna har till följd av 
doktrinen rule of exclusion, som innebär att förarbetena inte skall användas vid tolkning av 
den skrivna lagstiftningen. Detta har också fått till följd att skriven lag fortfarande tolkas 
snävt i jämförelse och att lagrummen, som en följd av detta ofta blir detaljreglerande av 
parlamentet. Den skrivna lagen ansågs vara ett undantag till den redan existerande 
Common Law som kom i utryck i den rikliga floran av rättsfall.70 Common Law är till sin 
natur mindre abstrakt och mindre generaliserbar och tar sikte på att lösa specifika fall 
snarare än att skapa generella regler för framtiden.71

 
I USA är det i viss mån annorlunda än i England. Amerikansk rätt, till skillnad mot brittisk, 
består av olika hierarkiska nivåer av lagstiftning, dvs. Den federala konstitutionen, federal 
lag, delstatskonstitutionen och delstatslag. Lagbegreppet är också lite annorlunda i USA då 
Common Law och statute law betraktas som lag med samma juridiska status. Vid konflikt 
tillämpas det som beslutades senast. Denna något märkliga ordning kan ses som logisk om 
den ses i ljuset av separation of powers doktrinen, dvs. att alla tre delar av statsmakten har 
samma hierarkiska position. De Amerikanska domarnas argumentation och användning av 
olika rättskällor är dessutom betydligt friare. Sociala resonemang, statistik, komparationer, 
rättshistoriska resonemang och användning av förarbeten för att kunna tolka ett lagrum 

 
69 Modéer K s 16. 
70 Zweigert K och KötZ H s 271, 265-268, Caenegem R C s 17-20 och Kempin Jr F G s 116 f. 
71 Nobes C och Parker R Comparative International Accounting 2002 s 20. 
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utifrån det legislativa syftet är ingen ovanlighet.72 En annan skillnad är också synen på 
skriven lag. Ett Lagrum antas nämligen inte vara komplett till sin lydelse utan kan ändras 
eller kompletteras genom den dömande maktens försorg.73 Prejudikatbundenheten, dvs. 
doctrine of stare decisis som den kallas i Common Law länder, är dessutom mindre strikt i 
USA även om den är tydligare och starkare än i Civil Law länder. Englands högsta domstol 
House of Lords var t.o.m. officiellt helt bundna av sina egna prejudikat ända fram till 
1966.74 I Civil Law länder är istället den juridiska texten den primära rättskällan och den 
anses komplett till sin lydelse även om analogier används för att lösa oreglerade situationer 
i civilrätten. I många kontinentala länder är det rättspositivistiska arvet starkt och domarna 
skall bara klassificera fakta och tillämpa lagen utan att lägga egna värderingar i tillämp-
ningen. Franska domare hänvisar t.o.m. inte ens till tidigare avgöranden även om dessa ofta 
har avgörande betydelse för tolkningen av en generell och abstrakt lagtext.75

 
I Civil Law länderna är den historiska utgångspunkten den romerska rätten dvs. Justianus 
lagverk Corpus Iuris Civilis från 500-talet som återupptäcktes i Bologna i slutet av 
1000-talet.76 Common Law härrör från de centrala kungliga domstolarna som infördes 
några år efter slaget vid Hastings 1066 då William den första erövrade den brittiska halvön. 
Genom dessa domstolars praxis och auktoritet utvecklades en gemensam lagstiftning tidigt. 
Det är också därifrån namnet Common Law kommer ifrån. I början av 1300-talet organise-
rade sig jurister i England i gillen, s.k. Inn of Court, som monopoliserade juristutbildningen 
i England fram till 1800-talet. Det är också härifrån som domarna rekryterades. Denna 
organisering av juristerna var naturligtvis ett av skälen till en mycket blygsam reception av 
den romerska rätten.77 Spridningen av Common Law över världen har skett genom den 
brittiska kolonialiseringen,78 medan den romerska rätten har spridits genom universiteten 
p.g.a. den höga rörligheten bland studenter i Europa. Mot den här bakgrunden är det inte 
konstigt att doktrinens inflytande på rättsutvecklingen i Civil Law länder än i dag är stark 
medan inflytandet av juristprofessorer i England fortfarande är i det närmast obefintligt. 
Den franska Code Civil från 1804 som är en blandning av upplysningsidéerna, den 
romerska rätten och nedskriven sedvanerätt, vilken kallades Coutume de Paris. Code Civil 
har spridits genom krig, kolonisering och frivillig reception till länder både i Nordafrika, 
Sydeuropa, Central- och Sydamerika samt Lousiana och Quebece i nord Amerika. Den 
Romanska rättsfamiljen är också tillsammans med den Anglo-amerikanska idag de två mest 
spridda rättsfamiljerna. En annan rättsfamilj från Civil Law-traditionen som fått viss 
spridning är den Germanska rättsfamiljen som dock inte fått någon större reception men 
particiellt influerat och stått som modell för många rättssystem, som Japan, Schweiz, 
Brasilien Kina och Grekland. 
 

 
72 Kempin Jr F G s 117 f. Se Tennessee v Garner 471 US 1 (1985) där ett rättshistoriskt resonemang men även 
vapenutvecklingen användes som argumentation i domen för att kunna tolka om Tenn. Code Ann. § 40-7-108 
(1982) stred mot 4th Am. i den Amerikanska konstitutionen. Se också valet av rättskällor och sättet att 
resonera i exempelvis Brown v Board of Education 347 US 483 (1954) och Roe v Wade 410 US 113 (1973) 
där USCt använder en argumentationsteknik som skiljer sig kraftigt från normal strikta juridisk 
argumentation. Sådan argumentation som inte utgår från erkända rättskällor i ett land är m a o inte att betrakta 
som juridisk och skulle exempelvis vara otänkbar i exempelvis Sverige. Se Melander J och Samuelsson J s 23. 
I Carlson L not 8 på s 21 beskrivs skillnaden i juridiskargumentation som att det engelska rättssystemet är 
baserad på ”formal legal reasoning” och det amerikanska är baserad på ”subsatantive legal reasoning”. 
73 Carlson L s 20 ff. 
74 Carlson L not 10 på s 22 och Zweigert K och KötZ H s 259 ff. 
75 Zweigert K och KötZ H s 264. 
76 Tamm D s 257 ff. 
77 Zweigert K och KötZ H s 182 ff. 
78 Ibid s 219 ff. 
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Tendensen för tillfället är att anglosaxiskt rättsligt tänkande börjar få ett inflytande på 
rättsutvecklingen i Europa genom den Amerikanska ekonomiska dominansen och genom de 
amerikanska universiteten. Unga jurister läser ofta en del av sin utbildning i USA eller 
England och den typen av juridiskt tänkandet sprider sig på ett liknande sätt som den 
romerska rätten spred sig på medeltiden då jurister ofta fick en del av sin utbildning vid 
universitet på kontinenten.79

 
 
Common Law   Civil Law 
 
England och Wales   Frankrike 
Irland  Tyskland 
USA  Italien  
Canada  Spanien 
Australien  Portugal 
Nya Zeeland  Japan (Handelsrätt) 

    
Nederländerna 
 

Scottland, Israel, Sydafrika, Qubece, Louisiana och  
Filipinerna har tydliga inslag och delar av båda systemen 
 
Figur 4 Tabell över några Common Law och Civil Law länder i västvärden (Nobes C och Parker R 
Comparative International Accounting 2002 s 21 egen bearbetning). 
 
Sverige är en del av Civil Law traditionen, även om Sverige har stilistiska likheter med 
Common Law systemet, som bland annat avsaknaden av en sammanhängande civilrätts-
kodifikation80 och prejudikatens stora betydelse.81 Historiskt sett har nämligen svensk rätt 
starkt influerats av den romerska rätten direkt, eller indirekt genom den kanoniska 
(kyrkliga), den franska och tyska rätten. Den direkta receptionen var omfattande men inte 
lika omfattande som i Tyskland eller Frankrike. Romersk rätt i form av Corpus iuris civilis 
tillämpades t.o.m. direkt i Svea och Göta hovrätt på 1600-talet när den inhemska rätten inte 
gav någon vägledning inom områden som avtal, köp, ränta, pant, borgen, bolag och 
förmånsrätt. Detta har också starkt påverkat utformningen av handelsbalken i 1734 års lag. 
Många av dessa rättsinstitut finns fortfarande kvar i en eller annan form. Under 1800-talet 
påverkades lagförslagen mycket av Code Civil medan de stora lagändringarna i början av 
1900-talet av den svenska civilrätten påverkades starkt av den tyska rätten.82 De nordiska 
länderna har länge haft ett samarbete med varandra, både politiskt och juridiskt. Detta har 
givit de nordiska ländernas rätt en särprägel och även om likheterna med den germanska 
rättsfamiljen är stor så går det att tala om en nordisk rättsfamilj.83

                                                 
79 Tamm D s 328. 
80 Ett utkast förelåg dock 1826 i Sverige som var starkt påverkat av Code Civil som till skillnad från 1734 års 
lags medeltida drag är en upplysnings kodifikation. Se vidare i Tamm D s 306. 
81 Jmf Tamm D s 305. 
82 Inger G s 152 ff, 220 ff, Modéer K s 59-64 och Tamm D s 9 ff. 
83 Zweigert och K KötZ H s 277 ff. 
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4.2 Redovisningshistorisk tillbakablick 
Skrivkunniga köpmän har under alla tider gjort minnesanteckningar men det var inte förrän 
under 1200- 1500-talet i de italienska hamnstäderna som den dubbla bokföringen växte 
fram. Troligen var det finansieringsstrukturen som ändrades, dvs. att till exempel 
finansiärer började användas vilka krävde en mer noggrann redovisning. Även ett 
banksystem började växa fram och ställa strängare krav på gäldenärerna exempelvis blev de 
tvungna att hålla böcker över sina affärer. Externa finansiärer skapade inte bara ett bättre 
resursutnyttjande utan också en rik medelklass som kunde efterfråga varor från orienten.84 I 
Kontinentaleuropa har med andra ord både ägar- och borgenärsintresset varit drivande i 
redovisningsutvecklingen sedan 1200-talet. Investerarnas och borgenärernas behov till-
sammans med staternas skattelagar tvingade fram separata bokslut. Exempelvis kom den 
första skattelagen 1427 som tvingade fram separata bokslut i de italienska stadsstaterna och 
1516 fick Tyskland sin medan den franska civilrättslagstiftningen, Ordonnance de 
Commerce, krävde bokslutsräkningar åtminstone vartannat år p.g.a. konkursrisk och 
tidigare svindlerier i början av 1600-talet. Lagen hade formulerats av statstjänstemannen 
Savary. Själva lagen innehöll inte några värderingsprinciper men det gjorde däremot 
Savarys lagkommentarer som präglas av försiktighetsprincipen. Dessa spreds i översätt-
ningar över hela Europa. Det är opraktiskt att likvidera ett större företag vid varje ägarbyte. 
Så på andra hälften av 1600-talet växte en aktiebolagsliknande företagsform fram i den 
meningen att det vart alltså möjligt att sälja sin rätt till en andel i företagets förmögenhets-
massa och erhålla utdelning. I och med detta uppstod en rad olika värderingsproblem. I och 
med industrialismens genombrott på 1800-talet uppstod nya redovisningsbehov som intern- 
och kostnadsredovisning. Industrialismen tog fart lite olika i Europa, till exempel var den 
industriella utvecklingen i England både tidigare och snabbare än i resten av Europa vilket 
medförde skillnader i både ägarspridning och storlek på företagen. Börskraschen 1929 och 
utredningar till följd av denna som gav redovisarna ansvaret för att informationen till 
aktieägarna inte ansågs vara tillräcklig skiftade allmänhetens fokus från kreditgivarna till 
investerarna. Det dominerande syftet med redovisningen i USA blev därefter att ge full 
information till aktiemarknaden utan någon form av över eller undervärdering. Under 1950-
talet började också den teoretiska synen på redovisning i USA ändras och fokus från 
kreditgivarna skiftade till fokus på investerarnas behov på kapitalmarknaden.85

4.3 Två olika dominerande redovisningstraditioner 
Som vi konstaterat ovan skiljer sig de olika traditionerna åt avseende det juridiska 
tänkandet. Ägarstrukturerna har också varit olika då företagens ägarspridning varit större 
och i större utsträckning varit börsnoterade i de anglosaxiska länderna. Behovet av extern 
information har således varit annorlunda och större i dessa. De båda traditionerna har gett 
upphov till väsentligt olika syn på vad som menas med riktig redovisning. Den kontinentala 
redovisningstraditionen är liksom synen på rättssystemet legalistisk och fokuserar på form 
och överensstämmelse med lagen medan den anglosaxiska redovisningstraditionen har haft 
en mer principiell syn där den ekonomiska substansen i transaktionerna är viktigare än 
formen. Redovisningen ska alltså sträva efter att ge en rättvisande bild av verkligheten. Det 
föreligger alltså olikheter i den grundläggande synen på anledningen till att ett företag ska 
avge redovisningsinformation. I den ena, anglosaxiska, står investerarintresset i centrum 
och en fair view presentation av redovisningsinformation är målet medan den andra, 
kontinentala, borgenärsintresset, det fiskala intresset och en försiktig presentation av 

 
84 Artsberg K s 60 ff. 
85 Ibid s 63 ff och s 134 ff. 
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redovisningsinformation.86 När det gäller det praktiskt möjliga värderingsutrymmet är det 
numera lite annorlunda och här utmärker sig utvecklingen i USA till följd av skillnader 
bland annat i processbenägenhet, dyra rättsprocesser, juryfaktorn och skadeståndens 
storlek. Till följd av detta har den amerikanska utvecklingen drivits mot allt mindre 
värderingsutrymmen genom Financial Accounting Standards Boards (FASB) utveckling av 
ett detaljerat regelverk, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). I den 
kontinentala redovisningstraditionen är värderingsutrymmet i jämförelse med den ameri-
kanska stort. Till följd av den koppling mellan redovisning och beskattning som oftast finns 
inom den kontinentala traditionen anger den civilrättsliga lagstiftningen ofta högsta tillåtna 
tillgångsvärde och skattelagstiftningen har angett de lägsta, Sverige är inget undantag. 
Utvecklingen i de kontinentala länderna har annars i varierande utsträckning under de 
senaste decennierna influerats av den anglosaxiska redovisningstraditionen till följd av 
internationaliseringen och Storbritanniens EG-inträde. Exempelvis det internationella 
standardiseringsarbetet genom International Accounting Standards Board (IASB) bedrivs 
inom ramen för den anglosaxiska traditionen och även starkt influerats av FASB även 
FASBs standarder är mera detaljreglerade till sin karaktär. Det har således uppstått två 
varianter av den anglosaxiska traditionen, en amerikansk genom FASB och en i huvudsak 
europeisk genom IASB.87 EU beslutade 2002 dessutom i, den s.k. IAS-förordningen, 
förordning EEG/1606/2002 som innebär att alla noterade bolag88 från och med 2005 har en 
skyldighet enligt art 4 att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med IASBs 
standarder som antagits av kommissionen. För icke noterade bolag ger denna s.k. IAS- 
förordning medlemsstaterna friheten att välja om de vill tillåta direkttillämpning även för 
dessa enligt art 5. Den stora förändringen i anglosaxisk riktning på intressentnivå, där olika 
intressenters intressen skall vägas mot varandra, är de ändringar av IASBs standarder som 
att vissa typer av tillgångar konsekvent skall värderas till verkligt värde i stället för 
anskaffningsvärde.89 En förskjutning har alltså gjorts från borgenärsintresset till ett mera 
anglosaxiskt investerarorienterat synsätt inom området där IASB: s standarder kan och får 
tillämpas i Europa. Redovisningsteoretiskt skulle man kunna säga att det har skett en 
förskjutning från ett ägar- till ett investerarteoretiskt synsätt. 

4.3.1 Den svenska redovisningstraditionen 
Sverige är historiskt sett även inom redovisningsområdet en del av den kontinentala 
traditionen. Likt England på senare delen av 1500-talet och Kontinentaleuropa på 
1600-talet har Sverige haft företag med aktiebolagsliknande struktur sedan 1600-talet. Den 
första aktiebolagsregleringen kom dock inte förrän 1848 i Sverige och var utformad efter 
fransk förebild vid den här tiden som ett privilegium. Det var nämligen industrialiseringen 
och företagens behov av rörelsekapital som drev fram en reglering. I Aktiebolagslagen från 
1895 hade dock det tyska inflytandet tagit över och i 1910 års aktiebolagslag var detta 
speciellt tydligt. Inflytandet kom som på medeltiden genom de tyska universiteten. En 
separat bokföringslag kom inte förrän 1929 i Sverige. Redovisningsregler förekom dock 
även i associationsrättslagstiftningen ända fram till 1995. Den Svenska lagstiftningen på 
området har liksom den kontinentala varit inriktad på att tillgodose borgenärsintresset 
genom en stark betoning på försiktighetsprincipen. På 1960-talet byttes de tyska böckerna 
ut mot amerikanska på de svenska ekonomutbildningarna.90 Det är därför inte konstigt att 

 
86 Nobes C och Parker R Comparative International Accounting 2002 s 75. 
87 Smith D s 67 ff. 
88 Begreppet bolag innefattar även kooperativa sammanslutningar  samt andra offentligrättsliga eller 
privaträttsliga juridiska personer med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte, se art 48 EGF. 
89 Prop 204/05:24 s 57 och Smith D s 71. 
90 Inger G s 221, Sandin A s 75, Kempin s 284, Artsberg K s 63, 126 ff och 133 ff och Sandin A s 1. 
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den svenska redovisningen under de senaste decennierna påverkats av den anglosaxiska 
traditionen. 
 
När det gäller inflytandet i Sverige av den anglosaxiska traditionen genom IASBs 
standarder har Redovisningsrådet (RR) sedan 1989 översatt och implementerat dessa 
genom sina råd och rekommendationer.91 Numera finns det en skyldighet att tillämpa 
IASBs normer direkt även i Sverige för noterade koncerner. Sverige har dessutom i enlighet 
med art 5 i IAS-förordningen ändrat ÅRL så att även onoterade företag kan tillämpa IASBs 
standarder i koncernredovisningen.92 Vad gäller årsredovisningen för enskilda bolag i 
Sverige är det dock inte möjligt att tillämpa IASBs standarder fullt ut eftersom lagstiftaren 
velat bibehålla kopplingen till beskattningen.93

 

 
91 Smith D s 70 ff. 
92 Se art 249 st 2 EGF, förordning EEG 1606/2002 och 32, 33 §§ i 7 kap ÅRL. 
93 Smith D s 71. 
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5 Rättvisande bild 
Kapitlet är disponerat på följande sätt: Kapitlet inleds med en jämförelse av olika TFV-
normer. Sedan följer en allmän inledande diskussion om direktivets tillkomst och karaktär 
för att följas av en översyn av implementeringen i ett antal EU-länder för att sedan följas av 
en djupare beskrivning av implementeringen i Sverige samt redogöra för skillnaden mellan 
rättvisande bild och god redovisningssed. Kapitlet avslutas med att redogöra och 
exemplifiera olika tolkningsmetoder och hur dessa kan användas för att tolka rättvisande 
bild. 

5.1 Kort redogörelse för TFV-normer i IAS regelverket och USA 
Ett närbesläktat begrepp till rättvisande bild finns både i IAS 1 och och i den amerikanska 
redovisningslagstiftningen, dvs. fair presentation och present fairly. Tillämpas IAS korrekt 
föreligger det en väldigt stark presumtion att en rättvisande bild föreligger, även om 
behovet av avvikelser i extrema fall inte kan uteslutas om ytterligare information inte kan 
ge en rättvisande bild. Denna restriktiva hållning till ovverride hänger ihop med att syfte 
med IAS är att rapporer uprättade enligt detta regelverk sak vara jämförbara oavsett i vilket 
land företaget har sin hemvist. IASCs styrelse var också av den uppfattningen att IAS-
reglerna är så flexibla att det inte ska finnas något behov av avsteg från dessa. I US GAAP 
finns inte möjligheten att göra avsteg från gällande regler och en override-regel existerar 
således inte.94 Present fairly fyller således i huvudsak funktionen som en tolkningsprincip 
som tillämpas när man använder US GAAP. 

5.2 Tillkomst och karaktär av direktiv 78/660/EEG 
Det ursprungliga direktivförslaget var starkt influerat av tysk redovisningslära och har som 
de övriga bolagsrättsliga direktiven sin huvudsakliga grund i den kontinentala redovis-
ningstraditionen. Kravet på rättvisande bild i förslaget till direktivtext tillkom först efter 
Englands EG inträde.95 Som nämnts i inledningen till uppsatsen så härrör kravet på 
rättvisande bild ifrån engelsk rätt. Både preambeln till viss del och kravet på att lagfästa 
olika redovisningsprinciper bär kontinental prägel medan lydelsen i art 2.3 – 2.5, kravet på 
rättvisande bild, mer bär en anglosaxisk prägel av en bindande övergripande princip. 
Inledande bestämmelser av den här typen brukar annars i ett Civil Law land antingen vara 
en målsättningsparagraf vilket naturligtvis kan leda till missförstånd. I detta fall saknas den 
karaktäristiska vagheten och en generalklausul, som kravet mer liknar, brukar mycket 
sällan placeras i början av en rättsakt på det här sättet i ett Civil Law land även om 
undantag finns.96

 
94 Jönsson Lundmark B s 62 ff och IASC International Accounting Standards Explained s 98 ff. 
95 Smith D s 69 ff och Thorell P EG: s Redovisningsrätt 1993 s 31. 
96 Se vidare om detta i Melander J och Samuelsson J s 95 ff och s 104 ff. Se även 4 § MFL som exempel på 
inledande generalklausul i Sverige. 
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5.3 Implementering av direktiv 78/660/EEG i några EU-länder 
Olika medlemsländer har valt olika formuleringar som i olika hög grad avviker från 
respektive nationella versioner av direktivtexten.97 Som vi nämnt tidigare finns två olika 
redovisningstraditioner och tolkningar av direktivet. Direktivet har ibland t.o.m. beskrivits 
som en tysk reglering med en brittisk generalklausul.98 Därför har vi valt att beskriva 
implementeringen i England och Tyskland eftersom båda representerar varsin av de 
motsatta tolkningarna. Vi har också valt Frankrike för landets historiska inflytande på 
redovisningen i Europa genom influenser från Ordonnances du Commerce från 1673 och 
senare genom Code de Commerce från 1807.99 Danmark har vi tagit med p.g.a. det 
nordiska lagsamarbetet där redovisningsrätten inte varit något undantag, exempelvis kan 
nämnas det samnordiska begreppet god redovisningssed. 

5.3.1 Storbritannien 
Som vi nämnt förut så har kravet på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild dvs. 
true and fair view (TFV) brittiskt ursprung och infördes i bolagslagstiftningen i kodifierad 
form 1947 och ersatte då formuleringen true and correct view från 1900. anledningen var 
att redovisningsproffessionen ansåg true and correct vara för stelt och exakt begrepp.100 
Implementeringen av dir 78/660/EEG i den engelska lagstiftningen innebar dock ingen 
större förändring då brittiska företag och revisorer har fortsatt att tillämpa true and fair på 
samma sätt som före implementeringen.101 Direktivet har med andra ord inte förändrat de 
tre funktioner som TFV fyller i Storbritannien, dvs: 
 

• fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer,  
• åsidosätta lag eller rekommendationer när dessa ger en missvisande bild och  
• för att ta fram rekommendationer som sätts över detaljer i lagstiftningen. 
 

Det är med andra ord den s.k. override-funktionen som säkerställer att redovisningen 
avspeglar vad som verkligen hänt i ekonomisk mening snarare än att vara legalistisk och 
formell.102 Det råder dock skillnader i hur företag och revisorer ser på begreppen true and 
fair. Enligt en studie av Nobes och Parker framgår att 81 procent av moderbolagen 
respektive 88 procent av dotterbolagens företrädare ansåg att true och fair har samma 
betydelse medan i en annan liknande undersökning ansåg emellertid majoriteten av de 
tillfrågade revisorerna att begreppen inte är identiska och att de därför använder olika 
bedömningsgrunder för att säkerställa att redovisningen är true respektive fair.103 Det finns 
med andra ord ingen exakt definition vare sig i skriven lag eller i domstolspraxis men 
Accounting Standards Comittee (ASC) har dock givit följande definition:  
 
“Accounts will not be true and fair until the information they contain is sufficient in 
quantity and quality to satisfy the reasonable expectations of the readers to whom they are 
addressed”.104

 

 
97 Westermark C s 277. 
98 Thorell P SvJT 1993 s 507. 
99 Sandin A Fransk redovisning 1991 s 4. 
100 Holmquist B och Wennberg I Balans nr 1 1995 s 31 ff. 
101 Thorell P EG:s redovisningsrätt 1993 s 31. 
102 Ibid. 
103 Parker R H och Nobes C Accounting and Business Research vol 21 (84) s 353 1991. 
104 Nobes C W Accounting and Business Research vol 24 (93) s 39 1993. 
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Förmodligen avses behovet hos existerande och potentiella aktieägare. Den stora förän-
dringen till följd av EU: s harmoniseringssträvanden i Storbritannien har snarare varit 
införandet IAS och IFRS 2005 genom förordningen EEG 1606/2002 som inneburit 
förändringar i hur man mäter vinst och värderar nettotillgångar. Förändringen har också fört 
med sig ändringar i terminologi i årsredovisningen. 

5.3.2 Tyskland  
Direktivet implementerades i Tyskland så sent som 1985. Direktivkravet återfinns som 
generell princip med upplysningsplikt om det behövs i 264 § Handelsgesetzbuch (HGB) 
och kallas ” eines den tätsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft” dvs. en sådan bild av företagens ställning, 
finansiella position och räntabilitet som motsvarar den verkliga ekonomiska situationen. 
Liksom Sverige har Tyskland behållit en tidigare gällande generalklausul parallellt. I 243 § 
HGB stadgas ett krav på GOB (Grundsätze ordnungsmässiger Buchfürung), dvs. ordnad 
redovisning.105 Den tyska redovisningslagstiftningen har inget krav på en obligatorisk 
kontoplan, som den franska, vilket gör att jämförelser mellan koncernföretag i olika kan 
länder underlättas.106 I Tyskland har den tyska TFV-regeln följande funktioner som anges 
nedan, dock är den första funktionen omtvistad: 
 

• fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer och107 
• ökad informationsplikt.108 

 
Den stora skillnaden på art 2 i direktivet och 264 § HGB är m a o att Tyskland inte har 
implementerat någon override-regel. Den kontinentala synen på vad som är riktig 
redovisning, dvs. redovisning som stämmer överens med lagstiftningen, blir här extra 
synlig. Att inte implementera direktivets override-regel har t.o.m. motiverats med att en 
sådan strider mot tysk redovisningstradition. Det som återstår av art 2.5 är bara ett krav på 
att tilläggsupplysningar kan behövas i ett enskilt fall.109 Att man valt att behålla 
upplysningsplikten ter sig något underligt då den tyska lagstiftaren anser att all redovisning 
som stämmer med lagen alltid är rättvisande. Att medlemsstaterna har en så här stor frihet 
när det gäller att förmå företagen att uppfylla direktivkravet har bland annat ifrågasatts av 
Kontaktkommitténs ordförande Van Hulle.110 En annan skillnad är att den tyska TFV-
normen inte heller används till att ta fram rekommendationer vilket hänger ihop med sättet 
att skapa rättsnormer skiljer sig i ett Civil Law land jämfört med i ett Common Law land. 
Inget annat lands TFV-norm som vi undersökt har den här funktionen heller. 

5.3.3 Frankrike 
Även Frankrike har implementerat direktivet och kravet på true and fair view lyder i den 
franska översättningen image fidéle. Kravet förutsätter enligt den franska lagstiftaren en 
regeltrogen, och uppriktig tillämpning av stadsmakten utpekade redovisningsprinciper. 
Detta liknar kraven på att redovisningen skall vara regularité, dvs. regelbunden, och 
sincérité, dvs. uppriktigt och ärligt upprättad, som gällde innan implementeringen. Kravet 

 
105 Översättning från 1995/ 96:10 del 2 s 9. 
106 Sandin A Tysk redovisning 1991 s 20. 
107 Knutsson M Årsredovisningslagen – En kommentar 1998 s 78. 
108 Kedner G och Svenberg S-Å s 15. 
109 Ordelheide D and Wolfgang J European Accounting Review vol 1 s 84 1993. 
110 Van Hulle K European Accounting Review vol 2 (1) s 102 1993. 
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synes också användas för utfyllande tolkning.111 Märk väl det gamla kravet på uppriktighet 
hos den som redovisar utgör en moralbaserad spärr mot allt för kreativa tolkningar av 
redovisningsreglerna. Det är lätt att dra en parallell till rekvisitet fair i den engelska TFV-
regeln. I Frankrike har lagstiftaren också valt att låta den franska TFV-regeln, image fidéle, 
ha följande funktioner: 
 

• fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer,  
• ökad informationsplikt och 
• åsidosätta lag eller rekommendationer i exceptionella fall.112 

 
Frankrike har således implementerat båda undantagsreglerna i direktivet, dvs. informations-
kravet och den s.k. override-regeln även fast avvikelser från lag och regler är något helt nytt 
i fransk rätt. Att avvika från rekommendationer och lag anses dock av lagstiftaren endast 
kunna göras i exceptionella fall och måste motiveras och förklaras av företaget i fråga. 
Memento som åtnjuter stort inflytande i Frankrike anser att det föreligger en plikt för 
redovisaren att på eget initiativ fråga sig när han tillämpat reglerna om den valda lösningen 
är den som ger läsaren den minst deformerade bilden. Som i många andra länder har 
debatten om kravet på rättvisande bilds innebörd varit omfattande. Art 9 i Code de 
Commerce ger nämligen ingen närmare förklaring till hur en image fidéle, dvs. rättvisande 
bild skall uppnås. I PCG som är den franska redovisningsplanen antyder i inledningen till 
de generella principerna att en rättvisande bild skall kunna skapas genom en försiktig 
värdering, följa lagar och regler och hederlighet.113 Av detta kan man enligt vår mening se 
att den gamla försiktighetsprincipen från 1600-talet fortfarande påverkar redovisningen på 
ett eller annat sätt och att det finns en större marginal för att värdera tillgångarna lågt än 
nära eller över nettoförsäljningsvärdet. Även om den legalistiska grundsynen är tydlig 
ligger Mementos tolkning väl i linje med direktivet. 

5.3.4 Danmark 
Begreppet god regnskabsskik är den danska motsvarigheten till det svenska begreppet god 
redovisningssed. Begreppen är ett resultat av en samnordisk utredning från slutet av 60-
talet och tolkas dessutom på ett liknande sätt. Danmark blev medlem i EU 1973 och 
implementerade direktiv 78/660/EEG genom 1981 års Årsregnskabslov. Den danska 
implementeringen följer direktivtexten mycket nära. Den danske lagstiftaren övervägde att 
behålla begreppet god regnskabsskik och införa det jämte kravet på en retvisende billde i 
lagtexten. Den danske lagstiftaren valde emellertid, för att undvika förvirring och för att 
undvika en utveckling där de båda kraven skulle skilja sig åt, att endast införa ett krav på 
retvisende billde i lagtexten.114 Båda undantagsreglerna, dvs. upplysningskravet och 
override-regeln, har implementerats. Avslutningsvis har den danska TFV-regeln följande 
funktion i den danska lagstiftningen: 
 

• tolka lag och redovisningsrekommendationer,  
• ökad informationsplikt och 
• åsidosätta lag och rekommendationer i sällsynta fall.115 

 
 

111 Walton P mfl s 116 f, Roberts C mfl s 245, Thorell P Årsredovisningslagen – lagkommentar 1996 s 108 
och Sandin A Fransk redovisning 1991 s 30. 
112 Prop 1995/96:10 del 2 s 8 och Knutsson M s 79. 
113 Sandin A Fransk redovisning 1991 s 30 ff. 
114 SOU 1994:17 del 1 s 335. 
115 Thomasson J m fl s 104. 
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5.4 Implementering av direktiv 78/660/EEG i Sverige 
I Sverige har lagstiftaren kommit till motsatt slutsats än den danska avseende kravet på 
rättvisande bilds förenlighet med behållandet av kravet på god redovisningssed. Med i stort 
sätt samma argument, dvs. skillnaderna mellan kraven och osäkerheten kring innebörden 
och tolkningen av kravet på rättvisande bild har den svenska lagstiftaren ansett sig ovillig 
att avskaffa kravet på god redovisningssed. I ett motivuttalande i propositionen till ÅRL 
uttalades att utgångspunkten för den svenska lagstiftningen ansågs vara att ge begreppet 
rättvisande bild samma innebörd som det kan antas ha i övriga medlemsstater.116 Av art 
2.3-5 framgår att regeln består av tre olika delar, dvs. ett generellt krav på rättvisande bild, 
ett upplysningskrav och avslutningsvis en override-regel förenad med ett upplysningskrav. 
Override-regeln innebär enligt direktivet att det föreligger en skyldighet att avvika från en 
föreskrift i direktivet om det undantagsvis skulle vara så att tillämpning av den skulle vara 
oförenlig med kravet på rättvisande bild. Av formuleringen ”Om undantagsvis tillämpning-
en av en föreskrift i detta direktiv är oförenlig med skyldigheten…”117 att årsredovisningen 
skall ge en rättvisande bild i art 2.5 framgår att det föreligger en presumtion för att reglerna 
i direktivet skall ge en rättvisande bild. Vidare framgår att det finns en skyldighet att pröva 
om presumtionen står sig utan eller med tilläggsinformation. 
 
Vid jämförelse av lydelsen i art 2 med den i 2:3 ÅRL framgår det att den svenska 
lagstiftaren infört de två första funktionerna men formulerat en egen override-regel med 
upplysningsplikt där avsteg kan göras från allmänna råd och rekommendationer från 
normgivande organ. Skillnaden är med andra ord vilka normer som override-funktionen 
riktar sig mot. Den svenska regeln riktar sig mot den typ av normer på lägre nivå som 
kollektivt redan innan regeln infördes kunde åsidosätta enligt god redovisningssed118 med 
skillnaden att de nu går att åsidosätta med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet 
för att årsredovisningen skall kunna ge en rättvisande bild. Direktivets override-regel riktar 
sig mot de regler och redovisningsprinciper som blir lagstadgade vid implementeringen av 
direktivet. De båda override-reglerna riktar sig således inte mot samma regelkomplex. Å 
andra sidan finns det enligt direktivet en möjlighet för medlemsstaterna att ”…bestämma 
när avsteg kan ske och får föreskriva de undantagsregler som behövs ”119. Den svenska 
lagstiftaren har tolkat detta som att ”det inte [är] helt klart om artikel 2.5 är tvingande i den 
mening att medlemsstaterna måste föreskriva att avsteg från direktivets föreskrifter skall 
göras om dessa föreskrifter inte leder till att redovisningen ger en rättvisande bild”.120 Det 
argument som angavs var att två länder underlåtit att implementera override-regeln. De skäl 
som den svenske lagstiftaren angivit i propositionen som talar för ett införande är att en 
detaljerad och omfattande lagstiftning behöver en ventil av något slag. Dock nämns 
ingenting om vilka skyddsändamål som ligger bakom direktivet. Istället framhålls 
borgenärsskyddet och det fiskala intresset som centralt för den svenska redovisnings-
lagstiftningen. De skäl som lagstiftaren angivit som talar emot ett införande av override-
regeln har också varit missbruksrisken med exempelvis reglerna om kapitaltäckning, 
utdelning och beskattning.121  

 
116 Prop 1995/96:10 del 2 s 10 ff. 
117 Art 2.5 dir 78/660 EEG. Artikel 2 och 2:3 ÅRL finns med som bilaga till uppsatsen. 
118 Se 5.4 God redovisningssed och rättvisande bild. 
119 Sista meningen i art 2.5 i dir 78/660/EEG. 
120 Prop 1995/96:10 del 2 s 12. 
121 Ibid del 1 s 175 och del 2 s 11 ff. 
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5.4.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
Redovisningslagstiftningen i Sverige är till sin karaktär en ramlagstiftning122 även om det 
legalistiska inslaget i viss mån ökat genom EU-samarbetet.123 God redovisningssed är ett 
gammalt etablerat begrepp i svensk redovisningslagstiftning, dvs. i 2 § i den nu upphävda 
BFL från 1976. Tolkningen av vad som är god redovisningssed görs på ett klassiskt svenskt 
förarbetstroget sätt som kan vara främmande för en internationell betraktare.124 Ofta finns 
inga offentliga förarbeten och om sådana finns brukar de inte vara utförliga som de svenska 
motivuttalandena där långtgående tolkningsresonemang ofta går att finna. EG-rätten har till 
exempel förarbeten, som kallas travaux préparatorires, som från svensk synvinkel är 
sparsmakade och har i EG-rätten liten betydelse.125 Som nämnts tidigare är motivuttalandet 
till begreppet god redovisningssed i ÅRL nästan identiskt med motivuttalandet till det 
samma i gamla BFL.126 Enligt propositionen till ÅRL innebär kravet följande: 
 
”…skyldighet att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper. Innehållet i god 
redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund av faktisk 
förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskilt 
betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktorativa organ 
såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag 
Finansinspektionen.” 127

 
Detta innebär att god redovisningssed idag innehåller följande krav: 
 

• Skyldighet att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper, som till exempel 
rättvisande bild. 

• Skyldighet att följa faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 
krets av bokföringsskyldiga. 

• Följa allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ så som BFN, RR 
och Finansinspektionen (som eventuellt måste vara en del av den praxis som nämns 
i punkten ovanför).128 

 
Den tydligaste skillnaden mot rättvisande bild i Sverige är att god redovisningssed bestäms 
utifrån ett kollektivt perspektiv, till exempel branschvis, medan kravet på rättvisande bild 
utgår ifrån förhållandena i det enskilda bolaget.129 Andra skillnader som kan identifieras är 
att god redovisningssed är riktad mot företagen, och är processorienterad då de enskilda 
lösningarna står i fokus och är metodorienterad, dvs. fokuserar på hur företagen redovisar. 
Medan rättvisande bild har användarintresset i centrum, och är produktorienterad. Läsarens 
behov av begriplighet står i centrum och fokus ligger således på helhetsbilden.130

 

 
122 Prop 2005:551 s 55, Thorell P ÅRL s 64 och Westermark C s 264. 
123 Flera redovisningsprinciper än förut har genom 4 kap ÅRL blivit lagstadgade som är en följd av 
implementeringen av dir 78/660/EEG. 
124 England måste i detta sammanhang anses vara Sveriges motpol. Se Caenegem R C s 17-20 om rule of 
exclusion. 
125 Melander J och Samuelsson J s 38. 
126 Se Prop 1975:104 s 148, 205 och jämför med Prop 1995/96:10 del 2 s 181. 
127 Prop 1995/96:10 del 2 s 181. 
128 Kopplingen framgår av orden ”måste därvid” dock ger inte propositionen något tydligare svar än så vilket 
innebär att den här osäkerheten finns kvar även i den nya lagstiftningen om de redovisningsskyldiga som 
kollektiv kan blockera en rekommendation. 
129 SOU 1996:157 s 362. 
130 Artsberg K s 157. 
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Märk väl att de olika normgivningsorganen inte rangordnats vilket naturligtvis kan leda till 
normkonflikter. Det råder dessutom osäkerhet kring möjligheten att blockera ny praxis 
genom att inte tillämpa en rekommendation. Thorell anser i alla fall att möjligheten 
existerar teoretiskt.131 BFN: s majoritet ansåg i sitt yttrande till HD i mål nr T 2023/94 att 
det existerar en blockeringsmöjlighet.132 Det övergripande syftet med redovisnings-
normerna är enligt lagrådet att stärka borgenärernas ställning gentemot företaget.133 Med 
andra ord tillhör de flesta redovisningsnormer det obligatoriska lagområdet enligt RF 8:2, 
vilket omöjliggör delegering av normgivningsmakt att utfärda direkt bindande normer. 
Denna linje stöds även i viss mån av att Bokföringsnämndens allmänna råd omnämns, i 
prop 2004/05:24, som ”inte formellt bindande” även om de ”i praktiken måste…tillmätas 
stor betydelse…”.134 Att möjligheten inte prövats att blockera en rekommendation i 
praktiken är naturligt då det torde vara svårt att få ett kollektiv av en kvalitativ och 
representativ krets av bokföringsskyldiga att blockera en rekommendation om den inte är 
extremt avvikande från vad som kan anses rimligt. 

5.4.2 Implementeringens materiella betydelse 
Effekten av att inte implementera override-regeln beskrivs av Thorell som att huvudregeln 
inte får någon mätbar materiell betydelse och reduceras därmed till ett substanslöst 
målsättningsstadgande.135 Vi skulle nog inte vilja gå lika långt, men skillnaden mot kravet 
på god redovisningssed minskar till en informationsplikt när lagar och regler inte kan ge en 
rättvisande bild i det enskilda fallet. 

5.5 Olika tolkningsmetoder och rättvisande bild 
Vilken effekt kravet på rättvisande bild fått i olika länder är fortfarande oklart. Däremot kan 
det urskiljas två tolkningslinjer där Tyskland och Storbritannien är varandras motpoler. Den 
ena är utpräglat kontinental och innebär att redovisningen skall upprättas i enlighet med 
lagar och standarder. Den andra är utpräglat anglosaxisk och eftersträvar att avbilda 
verkligheten i företaget på ett sätt som uppfattas som rättvisande även om detta skulle vara 
nödvändigt och innebära avvikelser från både lagar och standarder.136 Nedan har vi försökt 
belysa och demonstrera några av de vanligaste tolkningsmetoderna som EGD använder. 

5.5.1 Lingvistisk tolkning 
En lingvistisk tolkning utgår ifrån den aktuella bestämmelsens ordalydelse och gramma-
tiska mening enligt allmänt språkbruk. Alla språk har inom EU samma status, dock är 
franska det dominerande arbetsspråket även om engelskans betydelse ökar kraftigt. När det 
föreligger en olikhet mellan de olika språkversionerna brukar EGD jämföra de olika 
versionerna för att fastställa rättsaktens syfte och ändamål. Att strikt tolka och använda den 
svenska lydelsen är därmed ingen bra tolkningsmetod. Framkommer översättningsfel vid 
jämförelse med de franska och engelska versionerna är det brukligt att bortse från felet i 
stället för att gå på den nationella lydelsen.137 Bland annat Aisbitt och Nobes har genomfört 
jämförande studier av hur olika länder valt att implementera dir 78/660/EEG. De har 
fokuserat på om medlemsländerna använder ett eller två rekvisit för att beskriva kravet som 

 
131 Thorell P Årsredovisningslagen – lagkommentar 1996 s 105. 
132 Minoriteten, dvs. Ordföranden och två ledamöter, ansåg att praxis endast är en av flera fristående 
komponenter i utvecklingen av god redovisningssed. 
133 Prop 191/92:113 s 470. 
134 Prop 204/05:24 s 56. 
135 Thorell P Årsredovisningslagen – lagkommentar 1996 s 115. 
136 Smith D s 70 ff. 
137 BernitZ U och Kjellgren A s 49. 
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art 2.3-5 ställer. Underligt nog skiljer sig direktiven och implementeringarna åt på den här 
punkten. Direktivet har bara två språkversioner, den engelska och finska, som använder två 
rekvisit. I EES landet Norge och EU-ländernas nationella lagstiftning har däremot fem av 
elva två rekvisit.138 Som nämnts tidigare råder det delade meningar om skillnaden mellan 
de två rekvisiten även inom Storbritannien så den här tolkningsjämförelsen ger inte mycket 
ledning vid tolkandet av rättvisande bild. 
 
 Dock skulle en möjlig tolkning enligt den engelska direktivversionens dubbla rekvisit 
kunna vara, enligt vår mening, att det ena rekvisitet riktar sig mot detaljer och det andra 
riktar sig mot helheten och har en moralisk dimension. Rekvisitet true skulle med ett sådant 
synsätt ställa krav på att alla detaljer som påstås i årsredovisningen är sanna, dvs. att 
tillgångarna existerar och att alla påståenden måste vara sanna i meningen att de måste 
kunna verifieras på något sätt. Rekvisitet fair view skulle med ett sådant synsätt ta sikte på 
den övergripande värderingen av företaget eller koncernen. Rekvisitet fair skulle m a o 
ställa ett krav på att tolkningen och tillämpningen av rekommendationer inte får orimliga 
resultat, som exempelvis en orimligt stor aktivering av kostnader som tillgångar. Att 
tillämpa allmänt godtagbara rekommendationer fritar inte redovisaren eller revisorn från att 
utöva omdöme eller ta ansvar för de professionella bedömningar som han eller hon har 
gjort. Det rör sig med andra ord om en approximering som skall ge tillräckligt bra 
information för att tillfredställa intressenternas skäliga behov. Problemet är bara att olika 
intressenter har olika behov och att de har som vi sagt tidigare prioriterats lite olika i de 
båda redovisningstraditionerna. I den kontinentala traditionen har man prioriterat 
borgenärsintresset medan den anglosaxiska traditionen prioriterar investerarintresset.139

 
När det gäller presumtionens styrka i huvudregeln ger däremot direktivtexten viss ledning, 
exempelvis att dir 2.5 anger att override-regeln endast skall användas undantagsvis. Den 
svenska override-regeln i 2:3 andra stycket ÅRL saknar dock en sådan vägledande 
formulering om huvudregelns presumtionsstyrka utan anger bara en informations-
skyldighet. Här uppstår naturligtvis ett problem när man skall avgöra den svenska huvud-
regelns omfattning i tillämpningen och när undantagsreglerna skall användas. Den här 
tolkningsmetoden når således inte ända fram i det här fallet utan bör kombineras med andra 
tolkningsmetoder. 

5.5.2 Teknisk tolkning 
Teknisk tolkning är egentligen en typ av lingvistisk tolkning men utgår från branschens 
eget språkbruk och vad som menas med ett ord istället från det allmänna språkbruket. 
Rättvisande bild kan givetvis även tolkas på detta sätt. Tolkningsmetodens framgång 
bygger på vad branschen själv lyckas ena sig om. Detta kompliceras dock av hur de olika 
medlemsstaternas redovisningsnormer är beskaffade. I många EU-länder finns det starka 
normgivande branschorganisationer medan i andra länder som till exempel Tyskland 
detaljregleras redovisningen i lagstiftningen. En totalövergång till IASB:s normgivning, 
dvs. IAS och IFRS skulle åtminstone kunna åstadkomma en harmonisering av vad som 
presumeras vara en rättvisande bild. De svenska redovisningsnormerna har som bekant 
redan utformats utifrån IASB:s normer och är ibland rent språkliga översättningar.140 Hur 
direktivet eller den svenska override-regeln skall tolkas och när presumtionen ska brytas är 
dock svårt att få svar på med den här tolkningsmetoden. Med andra ord behöver vi även 

 
138 Aisbitt S and Nobes C Accounting and Business Research vol 31 (2) s 83-90 2001. 
139 Nobes C och Parker R Comparative International Accounting 2002 s 75. 
140 Thorell P Årsredovisningslagen – lagkommentar 1996 s 121. 
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använda andra tolkningsmetoder för att kunna tolka vad kravet på rättvisand bild och dess 
override-regel innebär. 

5.5.3 Systematisk tolkning 
Denna tolkningsmetod utgår ifrån logiken i den aktuella lagbestämmelsens utformning, 
placering och kontext i förhållande till rättsakten i övrigt men även i förhållande till 
närliggande bestämmelser inom rättsområdet och rättsordningen i övrigt. Av direktivet art 
2.3-5 framgår att regeln är uppdelad i tre delar, dvs. en huvudregel och två kompletterings-
regler. Direktivets bestämmelse om kravet på rättvisande bild inleds med ett generellt krav 
på just detta. Som vi nämnt tidigare Inledande bestämmelser av den här typen brukar annars 
i ett Civil Law land vara en målsättningsparagraf vilket naturligtvis kan leda till miss-
förstånd. I detta fall saknas den karaktäristiska vagheten och en generalklausul, som kravet 
mer liknar, brukar mycket sällan placeras i början av en rättsakt på det här sättet i ett Civil 
Law land även om undantag finns. Kravet på rättvisande bild i 2.3 är alltså ett reellt 
övergripande krav på redovisningen och ska således betraktas som en huvudregel, vilket 
gör de övriga två kraven till undantagsregler för att uppnå kravet i huvudregeln. Det 
föreligger också en presumtion att följa lagar och rekommendationer på området ger en 
rättvisande bild, vilket framgår av att se huvudregel i kontexten av undantagsreglerna i art 
2.4 och 2.5.141 De slutsatser som man kan dra av detta utifrån EGD: s tolkningsmetodik är 
att huvudregler brukar ges en vid tolkning medan undantagsregler ges en snäv tolkning.142 
Denna tolkning stöds också av den lingvistiska tolkningsmetoden dvs. lydelsen i art 2.5 
som inleds med orden ”om undantagsvis”. Direktivets override-regel skall således bara i 
mycket sällsynta fall användas och då bara om problemet inte kan lösas på ett lättbegripligt 
sätt med skriftlig information. Samma tolkningsresonemang kan användas för att tolka den 
svenska override-regeln. Ett alternativ är att tolka huvudregeln EG-konformt så att formu-
leringen i art 2.5 ändå blir vägledande avseende presumtionens styrka. Frågan måste anses 
som högst osäker då en bit av en EG-rättslig regel blivit utbytt. Lagstiftaren har alltså 
genom sin underlåtenhet att implementera direktivets override-regel skapat förvirring. 
Huvudregeln bör även ses i kontexten av resten av direktivet som till exempel de olika 
redovisningsprinciperna, fortlevnad, enhetlighet, rimlig försiktighet, bokföringsmässiga 
grunder, post för post värdering, och kontinuitet i art 7 och 31 som implementerats i 2:4 
ÅRL. Den mest intressanta principen är den om rimlig försiktighet. Överdriven försiktighet 
strider ju mot kravet på rättvisande bild. Det bör slutligen nämnas att även 2:4 i ÅRL har en 
override-regel som är betydligt snävare i lydelsen än den svenska override-regeln i 2:3 
ÅRL. 

5.5.4 Historisk tolkning 
Historisk tolkning utgår från den aktuella regelns historia. Detta är en tolkningsmetod som 
ofta används i den anglosaxiska rättstraditionen speciellt i de före detta kolonierna. I 
Amerikanska statutes, dvs. amerikansk skriven lag, används ofta ord och fraser från 
Common Law. Det är därför inte ovanligt att det krävs kunskaper om sekelgamla Common 
Law principer. Amerikanska domare fortsätter också vara väldigt influerade av Common 
Law.143 Med liknande användning av historisk tolkningsmetod skulle praxis angående TFV 
i England vara vägledande för tolkningen vilket till exempel skulle innebära en stark 

 
141 Detta framgår också av Specialmotiveringen i prop 1995/96:10 del 2 s 182 till ÅRL. 
142 BernitZ U och Kjellgren A s 46. 
143 Abernathy C F s 4. Se också exempelvis Preiser v Rodriguez från 1973 gällde vad som menades med ”a 
writ of habeas corpus” i den amerikanska konstitutionen, dvs. rätten att få en rättslig prövning av ett 
frihetsberövande som gjorts av Federalstaten eller en delstat. USCt härledde den regeln i nuvarande betydelse, 
dvs. att det är en rätt att ansöka och få frihetsberövandet prövat, tillbaka till 1600-talets England. 
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presumtionsregel144 och att den tyska och svenska tolkningen av direktivet skulle vara 
omöjlig att göra. Inom EG-rätten och det kontinentala Europa är det dock lite annorlunda 
än i USA, historisk tolkning används visserligen men inte alls lika frekvent eller ingående. 
Då EGD använder historisk tolkning, sker det genom en mer allmän bedömning av en 
bestämmelses innebörd. EGD åberopar däremot i påtagligt stor utsträckning sin egen 
tidigare praxis. Det kan t.o.m. talas om en slags evolutiv tolkning.145 Ett exempel på detta 
är EG-rättens direkta och indirekta effekt som beskrevs kort i början av uppsatsen i not 3. 
Den här tolkningsprincipen har en begränsad användning när det gäller att förstå rättvisande 
bild då den historiska tolkningsmetod EGD använder långtifrån är den samma som USCt 
tillämpar.146 Användbarheten begränsas också av att antalet EGD-avgöranden inte heller är 
så många på området. Vi har bara hittat mål C-234/96 som var ett förhandsavgörande 
begärt av tysk domstol och handlade om tolkningen av art 31.1 och 59 i dir 78/660 EEG. 
Målet i Tyskland handlade om ogiltigförklarandet av en bolagsstämma då sökanden ansåg 
att även den vinst som avsatts till utdelning skulle ha redovisats i bokslutet. Den fråga som 
för denna uppsats var av intresse var att kravet på rättvisande bilds prioritet i förhållande till 
de lagstadgade redovisningsprinciperna i direktivet klargjordes något. Enligt art 31.1 c får 
enbart konstaterade intäkter tas med vilket är ett utflöde av försiktighetsprincipen. EGD 
beslutade att ge kravet på rättvisande bild företräde framför realisationsprincipen och 
uttalade att om dotterbolagets bokslut överensstämmer med principen om rättvisande bild 
så strider den inte mot realisationsprincipen i direktivet. 
 
Enligt art 249 är direktiv bindande till resultatet som skall uppnås. I sin strävan efter att slå 
vakt om gemenskapsrättens effektivitet har EGD utvecklat doktrinen om direktivs direkta 
effekt genom sin praxis. En stor försiktighet med e contrario slut, dvs. motsatsslut, är med 
andra ord påkallad vid tolkning av EG-rätt. Ett direktiv enligt praxis kan bara få vertikal 
direkt effekt, men bara under vissa specifika omständigheter nämligen; direktivet innebär 
en rättighet för den enskilde mot staten i vid mening, att implementeringstiden är till ända, 
att direktivet är tillräckligt klart för att kunna tillämpas och slutligen att direktivet är 
ovillkorligt.147 Implementeringstiden har gått ut och art 2 är tillräckligt klart för att 
tillämpas direkt, men alla delar är inte helt ovillkorliga. Medlemsländerna har vissa 
valmöjligheter vilket framgår av formuleringen: ”[m]edlemsstaterna får bestämma när 
avsteg kan ske och får föreskriva de undantags regler som behövs” i direktivets art 2.5.148 
Om någon direkt effekt av art 2.5 kan åberopas torde därför vara osäkert. 

5.5.5 Teleologisk tolkning 
Teleologisk eller funktionell tolkning innebär att en bestämmelse tolkas utifrån dess 
grundläggande syften, funktion och effekt inom det omgivande regelverket. Exempelvis har 
EGD lagt stor vikt vid Gemenskapens grundläggande mål, medel och de allmänna principer 
som har utvecklats inom Gemenskapsrätten. När det gäller enskilda rättsakters syfte så är 
EGD främmande för den svenska subjektiva teleologiska lagtolkningstraditionen där stor 
vikt fästes vid förarbetena och detaljerade förarbetsuttalanden. Istället lägger EGD stor vikt 

 
144 Thorell P Årsredovisningslagen – lagkommentar 1996 s 117. 
145 BernitZ U och Kjellgren A s 47 f. 
146 Ibid. 
147 Bernitz U och Kjellgren A s 45 och 89, Due O JT 1991-92 s 412, Se även mål 41/74 Van Duyn mot Home 
Office ( om direktivs direkta effekt), mål C-91/92 Faccini Dori mot Recreb S.r.l. ( om att direktiv endast kan 
ha vertikal direkt effekt ). Se också mål C- 188/89 Foster mot British Gas plc (Om att statligt ägda företag 
betraktas som staten). Observera att samma villkor gäller för direkt effekt av EGF förutom att det skall röra 
sig om en rättighet vilket är ett villkor som tillkommer när det rör sig om ett direktiv. 
148 Sista meningen i art 2.5 i dir 78/660/EEG. 
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vid det subjektiva syftet som uttrycks kortfattat i preambeln till sekundärrättsakterna.149 Det 
övergripande målet inom EG-rätten är naturligt den gemensamma marknadens förverklig-
ande och funktion. Även preambeln i dir 78/660/EEG återknyter till den gemensamma 
marknadens funktion då många företags verksamhet ofta sträcker sig över nations-
gränserna. Det skyddsintresse som anges är dels bolagsmännen, vilket förmodligen ska 
förstås som de som investerare som saknar insyn i bolaget, och tredje man. I tredje 
mansbegreppet innefattas väldigt många av ett företags intressenter. Läser man vidare står 
det klart att det är borgenärsintresset som avses. Utifrån den teleologiska tolkningsmetoden 
skall rättvisande bild förstås, tolkas och tillämpas som en skyddsregel för intressenterna där 
investerarnas och borgenärernas behov står i centrum. Den s.k. override-regeln skall alltså 
användas för att försvara dessa skyddsintressen. Regeln skall alltså omöjliggöra för ett 
företag att gömma sig bakom att de följt lagar och rekommendationer om tillämpningen av 
dessa skulle vara missvisande och inte ge en rättvisande bild av företagets resultat och 
ekonomiska ställning. Det är med andra ord enligt den här tolkningen en skyddsregel som 
den svenske lagstiftaren, något ologiskt, har ansett sig tvungen att underlåta att imple-
mentera för att undvika det som regeln syftar till att stoppa. 
 
Den svenska override-regeln är så avvikande från direktivet och riktar sig mot en helt annan 
nivå av normer att den troligen kan tolkas utifrån de svenska förarbetena utan att det 
föreligger en skyldighet att den skall tolkas EG-konformt, dvs. välja en möjlig tolkning som 
ger samma resultat som direktivet ställer på nationell lagstiftning skall ge. Det framgår 
nämligen av allmänmotiveringen i propositionen att regeln innebär en skyldighet att pröva 
presumtionen att det ger en rättvisande bild att följa allmänna råd och rekommendationer. 
Vidare framgår att presumtionen är stark då regeln endast är avsedd för rena undantags-
fall.150

5.5.6 Avslutande kommentar om tolkningsmetoderna 
Ingen av tolkningsmetoderna svarar på alla frågor kring rättvisande bild utan vi får använda 
dessa tillsammans för att få en större förståelse av rättvisande bild än vad vi kan få med 
endast en metod. Enligt vår mening kan alltså rättvisande bild förstås enligt följande: det 
övergripande målet med regeln är att förbättra den gemensamma marknadens funktionssätt 
genom att förbättra den gemensamma kapitalmarknaden.151 För att uppnå detta behövs 
jämförbarhet. Jämförbarhet uppnås lämpligen med gemensamma redovisningsnormer som 
exempelvis IFRS och IAS.152 För att en marknad ska fungera krävs trygghet att årsredo-
visningen är sann och användbar. Någon behöver med andra ord skyddas och både 
investerarintresset och borgenärsintresset lyfts fram och anges som skyddsändamål i 
direktivets preambel. För att dessa skyddsintressen skall kunna försvaras innehåller 
direktivet en informationsregel och en override-regel. Override-regeln skall användas i de 
exceptionella fall då en lagregel hindrar att en rättvisande bild uppnås, i syfte att skydda 
investerare och borgenärer mot över- och undervärdering. Vid konflikt av dessa skydds-
ändamål får borgenärsintresset stå tillbaka. Dels för att försiktighetsprincipen ansågs 
underordnad kravet på rättvisande bild i C-234/96. Men också för att investerarintresset 
nämns först i preambeln. Dessutom tycks den allmänna redovisningsutvecklingen röra sig i 

 
149 BernitZ U och Kjellgren A s 46 ff. 
150 Prop 1995/96:10 del 2 s 13 ff. 
151 Se Art 2 EGF om den gemensamma marknaden, art 56 EGF om friheten för kapitalflöden. Se 5:e st från 
slutet i preambeln till dir 78/660 EEG. också de angivna skälen i stycke 4 och 5 till förordning 1606/2002 där 
även en önskan till en viss global harmonisering. 
152 EU tycks ha valt just dessa regler från IASB. Se förordning 1606/2002, Den gäller dock bara koncern-
redovisningen. 
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den riktningen och handelsplatserna för aktier spelar en allt större roll i samhällslivet i 
Europa. 
 
Huruvida override-regeln kan få direkt effekt i Sverige måste nog anses högst osäkert p.g.a. 
den valfrihet som finns inbyggd i direktivet även om regelns syfte och EG-rättens effekti-
vitet talar för en sådan tolkning. 

5.6 Debatten i Sverige 
Inför Sveriges medlemskap i EU lämnade den statliga redovisningskommitén sitt del-
betänkande Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv (SOU 1994:17). Betänkandet 
innehöll förslag på ändringar av den Svenska Redovisningslagstiftningen för att anpassa 
denna till EG: s fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiv. Som en direkt följd av anpassningen 
infördes i Svensk lagstiftning begreppet rättvisande bild. Redovisnings-kommiténs bedöm-
ning är att om en årsredovisning upprättas enligt gällande lag och uttalanden från 
auktoritativa organ, såväl nationella som internationella, torde denna ge en rättvisande bild 
av företagets ställning och resultat.153

 
Kritiken på det nya lagförslaget lät inte vänta på sig. Per Thorell avslutar en artikel i balans 
nr. 11 1995 med en fråga om vem som egentligen behöver den nya lagen. En av de saker 
Thorell är kritisk mot är förutsättningarna för harmonisering av reglerna inom EU. Thorell 
ställer sig frågande till om förhållandena kan ses så pass likartade bland EU:s medlems-
stater att det faktiskt är praktiskt genomförbart. Man bör först harmonisera de institutionella 
förutsättningarna, exempelvis företagsstruktur, innan en harmonisering av regelverk 
sker.154

 
Det som skapat störst huvudbry hos den Svenska lagstiftaren och många redovisare är den 
s.k. override-regeln.155 Som skäl till att inte implementera regeln anges bland annat att man 
inte kunnat överblicka regelns materiella effekter och tänkbara missbrukssituationer156. 
 
Enligt Thorell har man helt och hållet missuppfattat innebörden av artikel 2. Skälen till 
detta enligt Thorell är flera, bland annat att man tolkat artikeln så att den ger en möjlighet 
för medlemsstaterna själva kan välja när avsteg från lag kan göras och vilka undantag som 
kan komma att behövas. Den tolkningen som regeringen gjort strider enligt Thorell mot 
själva grunderna för bestämmelsen.157  
 
Birgitta Jönsson Lundmark skriver i en artikel i Balans att ett fortsatt steg mot en 
harmonisering av redovisningsarbetet bland medlemsländerna vore om även Sverige 
införde override-regeln i de fall det krävs för att ge en rättvisande bild. Vidare framför 
Jönsson Lundmark att begreppet rättvisande bild inte inneburit några omvälvande 
förändringar och att de som trott det har all anledning att känna sig besvikna. Den 
vägledning som ges är att det normalt kan förutsättas att så länge företaget följer lagar och 
rekommendationer kommer redovisningen att ge en rättvisande bild.158 För detta 
argumenterar även Thiel och Engerstedt, med hänvisning till att Redovisningslagstiftningen 
redan innehåller kravet på att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av bolagets 

 
153 Knutsson M & Nyström E Balans nr 3 1994. 
154 Thorell P and Whittington G The European Accounting Review vol 3 (2) s 215-239 1994. 
155 Westermark C s 279. 
156 SOU 1995:43. 
157 Thorell P Balans nr 11 1995. 
158 Jönsson Lundmark B Balans nr 4 1996. 
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ställning och resultat. Thiel och Engerstedt förordar att revisionsberättelsen skall innehålla 
följande uttalande om rättvisande bild: 
 
"Årsredovisningen (och koncernredovisningen) har upprättats  i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger således en rättvisande  bild av bolagets (och koncernens) 
resultat och ställning, varför  jag (vi) tillstyrker..."159

 
Fredricson160 höjer ett varnande finger mot förslaget av flera anledningar. Rättvisande bild 
enligt Thiel och Engelstedts tolkning är en alldeles egen svensk definition av rättvisande 
bild som inte utan vidare går att översätta till andra språk. En investerare eller placerare 
från exempelvis USA eller England kan lätt misstolka vad vi i Sverige menar med 
rättvisande bild eftersom detta inte stämmer överens med vad de är vana vid.161  

5.6.1 Override-regeln 
Enligt Knutsson162 riskerar en override-regel att normgivande organ som 
Redovisningsrådet tappar i auktoritet på redovisningsområdet. Detta skulle enligt henne 
kunna påverka utgivningen av rekommendationer vilket hjälper till att skapa enhetliga 
redovisningsregler. Detta kan i förlängningen, argumenterar Knutsson, leda till att 
kvaliteten på svenska företags redovisningar försämras.163 

 
159 Thiel T och Engerstedt U Balans nr 3 1999. 
160 Fredricson M Balans nr.4 1999. 
161 Ibid. 
162 Knutsson M Balans nr 3 1999. 
163 Ibid. 
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6 Presentation av insamlad data 
I detta kapitel presenteras våra insamlade data. För att öka läsbarheten har vi valt att 
sammanfatta svaren i en löpande text. 

6.1 Inledning 
En av respondenterna inleder med att tala om den generella starka efter harmonisering som 
numera även märks i USA. Han tror att de skillnader som fortfarande finns på sikt också 
kommer att harmoniseras. Dock, säger han ska man komma ihåg att harmoniseringen 
främst gäller stora börsnoterade företag och att harmoniseringen paradoxalt nog kan 
medföra större skillnader inom länderna mellan stora och små företag och även mellan 
länderna för dessa mindre och medelstora företag. 

6.2 Respondenternas informationsfilosofi 
Samtliga respondenter pekade ut investerarnas informationsbehov som styrande av 
redovisningsinformationen idag. På skatteverket såg man kopplingen till beskattning hos 
små och medelstora företag, även om de tyckte att den kopplingen har försvagats på senare 
tid, framförallt för stora börsnoterade företag. Två andra respondenter nämnde också 
beskattningen till viss del, ”dock inte som ett primärt behov” enligt den ena, medan den 
andra tyckte att skatteaspekterna starkt beaktas i den svenska Redovisningslagstiftningen. 
Samma respondent ville även betona miljöaspekterna även om dessa inte uttryckligen 
framgår av normerna Den andra revisorn hävdade, likt IASB, att det som var relevant och 
tillfredställde investerarna också tillfredställer övriga intressenter. En av revisorerna tyckte 
också att borgenärsintresset fortfarande slår igenom väldigt tydligt i svensk rätt. De tog 
också upp att redovisningen allt mer handlar om politiska mål, exempelvis sjukfrånvaro, 
fördelning av manliga och kvinnliga anställda osv. Att jurister, på bekostnad av ekonomer 
har fått större inflytande generellt i normbildningen, påtalade en av respondenterna som 
något som kan ha påverkat förändringar av intressentintresset över tiden. Samma 
respondent tyckte också att mindre ägare borde få större inflytande på utformningen av 
årsredovisningar och delårsrapporter eftersom informationskraven sannolikt inte är lika 
mellan olika ägarkategorier. 

6.3 Respondenternas syn på rättvisande bild 
Skatteverket tillämpar snarare försiktighetsprincipen än rättvisande bild vid fastställande av 
skatteunderlaget. Rättvisande bild är inget som skatteverket lägger någon större vikt vid. 
Det är enbart om ett företag med hänvisning till rättvisande bild har redovisat på ett sätt 
som skulle kunna påverka skatteuttaget som skatteverket tittar närmare på det. 
 
Alla respondenterna är överens om att rättvisande bild har haft liten eller ingen betydelse på 
den svenska redovisningen och att man ser få direkta hänvisningar till detta i årsredo-
visningarna. Nästan alla respondenter kopplar dessutom ihop god redovisningssed med 
rättvisande bild. ”Att följa lagar och rekommendationer” är ett annat sätt att definiera hur 
man uppnår en rättvisande bild. En av respondenterna tycker inte alls om uttrycket utan 
säger att det är ett svårdefinierat begrepp som det inte finns någon gemensam nämnare för.  
 
”Rättvisande bild, en effekt av ett antal tankegrodor” 
 
Dock säger Nilsson att rättvisande bild är en övergripande princip som ligger över alla 
andra principer och som innebär att företagsledningen måste ta ett övergripande ansvar för 
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att redovisningsinformationen inte bara är formellt korrekt utan även ger just en rättvisande 
bild. Vilket är ett stort ansvar som är svårt att precisera.  
 
Att begreppet uppfattas olika i olika länder är det bara en respondent som tar upp. Annars 
är det med hjälp av tilläggsupplysningar som man åstadkommer en rättvisande bild i svensk 
redovisning istället för att frångå en redovisningsregel. Skillnaden på rättvisande bild och 
god redovisningssed tas endast upp av Nilsson. Enligt honom är god redovisningssed 
främst en beskrivning av rådande redovisningspraxis och gällande standarder. Rättvisande 
bild är ett kvalitativt krav på informationen som ligger utanför skrivna regler, vilket innebär 
att göra en självständig bedömning av informationseffekterna av tillämpningen av god 
redovisningssed. Om effekten av god redovisningssed blir dålig information måste detta 
rättas till enligt kravet på rättvisande bild. Respondenten uppfattar således inte begreppen 
som samma sak, medan flera andra respondenter nämner rättvisande bild som ett begrepp 
bredvid god redovisningssed som ett steg i en harmonisering men utan någon egen 
betydelse. Att rättvisande bild inte har förändrat redovisningen på något markant sätt i 
Sverige förklarar en respondent med att vi i stor utsträckning är vana att försöka tillämpa 
exakta regler. 
 
”Vi försöker hålla hastighetsgränserna men struntar egentligen i om vi kör på ett 
ansvarsfullt sätt.”  
 
Detta förklarar respondenten med att det är lättare att åka fast för fortkörning än det är att 
åka fast för allmän vårdslöshet i trafik.  
 
Två av respondenterna tror att syftet med att införa rättvisande bild i EU från början var en 
förutsättning för att få med engelsmännen på övriga skrivningar i bolagsdirektiven. Nilsson 
påtalar även syftet att förhindra avarter som framkommit i exempelvis det amerikanska 
systemet. Dvs. att följa lagens och normernas bokstav, det s.k. ”kokbokssyndromet” men 
att man kringgår det verkliga syftet med normerna. 

6.3.1 Respondenternas syn på override-regeln 
Att tillämpa override-regeln är enligt respondenterna svårt eller inte alls möjligt i Sverige. 
Anledningar till detta är bland annat att det enligt en respondent krävs stort kurage av en 
företagsledning för att frångå en redovisningsnorm med hänvisning till rättvisande bild, 
bland annat p.g.a. att vi i Sverige är informationsnarkomaner. En annan respondent ser 
ÅRL som det största hindret och en tredje respondent säger att eftersom olika bedömare 
kan ha vitt skilda uppfattningar om vad som är rättvisande bild blir det svårt att hantera.  
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7 Analys 

7:1 Harmonisering i lagtexten och andra regleringar 
Huvudregeln och informationsregeln har motvilligt införts i svensk rätt och kravet på god 
redovisningssed har blivit kvar i svensk rätt som en rättslig standard. Osäkerheten kring 
rättvisande bild påminner om den osäkerhet som fanns kring begreppet god redovisnings-
sed i mitten av 70-talet.164 Skillnaden är att god redovisningssed inte hade något tidigare 
begrepp att konkurrera med. Att lagstiftaren valt att behålla god redovisningssed skapar en 
viss förvirring över om hur dessa begrepp förhåller sig till varandra, vilket vår undersök-
ning också visar. Kraven skiljer sig åt i perspektiv på redovisningen då god redovisningssed 
bestäms utifrån ett kollektivt perspektiv, till exempel branschvis, medan kravet på 
rättvisande bild utgår ifrån förhållandena i det enskilda bolaget.165 God redovisningssed är 
dessutom riktad mot företagen och talar om för den redovisningsskyldige hur företagen bör 
redovisa i detalj. Medan rättvisande bild har användarintresset i centrum, och är produkt-
orienterad, dvs. att den typiska läsaren inte skall vilseledas av årsredovisningen och 
fokuserar således på helhetsbilden166 och att det som påstås är sant.  
 
De skäl som lagstiftaren valt att ange för att inte implementera override-regeln missbruks-
risken med exempelvis reglerna om kapitaltäckning, utdelning och beskattning.167 Någon 
diskussion om motmedel som domstolar, revisorer eller Skatteverkets kontroller som idag 
motverkar oegentligheter förs märkligt nog inte. Argumentationen är inte speciellt övertyg-
ande men låt oss granska den närmare. 
 
Det är svårt att se hur rättvisande bild skulle förändra kapitaltäckningskravet. Det är 
nämligen tillåtet att avvika från redovisningens värdering av tillgångar vid upprättande av 
en kontrollbalansräkning och använda nettoförsäljningsvärdet enligt 13:2 st 3 i 1975 års 
ABL och 25:14 i 2006 års ABL. Det är svårt att se hur någon skulle kunna använda 
rättvisande bild för att kunna redovisa ett värde på tillgångarna överstigande försäljnings-
värdet med avdrag för försäljningskostnaderna och dessutom få en revisor att avge en ren 
revisionsberättelse. Även om direktivets override-regel skulle kunna påverka om kapital-
teckningskravet är uppfyllt, vilken garanti utgör ett krav på hundratusen i ett större 
ickepublikt eller femhundratusen i ett publikt aktiebolag.168 I praktiken görs ju en 
kreditprövning där kreditgivaren kräver både större bundet kapital och säkerheter i 
egendom och ibland för småföretag även en borgensförbindelse där borgensmannen svarar 
för företagets skulder så som för egen skuld. I sammanhanget kan det också vara intressant 
att veta att europeiska krav på aktiekapital anses som höga vid en jämförelse med vad olika 
amerikanska delstater kräver. I State of Minnesota har kravet på aktiekapital i stort sätt 
tagits bort, dvs. kravet är satt till 1 cent om inget annat anges i bolagsordningen.169 I 
praktiken torde det vara borgenärernas krav som styr vilket kapitaliseringskrav som ställs 
på ett aktiebolag inte lagstiftningen oavsett om bolaget har hemvist i Sverige eller i USA. 
 
Vad gäller skattekonsekvenserna anser vi att skattelagstiftningens fiskala syfte bättre 
uppfylls av en högre värdering av tillgångarna. Faran med för låg värdering av tillgångar 

 
164 Thorell P EG:s redovisningsrätt 1993 s 32. 
165 SOU 1996:157 s 362. 
166 Artsberg K s 157. 
167 Prop 1995/96:10 del 1 s 175 och del 2 s 11 ff. 
168 Se 1:5 och 1:14 i 2006 års ABL och 1:3 i 1975 års ABL angående krav på aktiekapitalets storlek. 
169 Carlson L s 187. 
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eller för hög värdering av skulder finns redan idag oftast i onoterade fåmansbolag då dessa 
har andra marknadskrav på sig. Detta motverkas idag av de privata revisorerna, 
Skatteverkets kontroller och revisioner. Dessutom inbjuder dokumentationskravet till 
kontroll om en sådan värdering har gjorts och att läsa företags årsredovisningar skulle 
således snarare fungerar som ett urvalsinstrument för vilka bolag som bör kontrolleras. 
Dessutom är det Skatteverket som har bevisbördan. Den torde vara lättare att fullgöra vid 
avvikelse än när den skattskyldige följer god redovisningssed. Förutsägbarheten skulle med 
andra ord vara i stort sett den samma som idag. 
 
De skäl som vi snarare tror på än risken för missbruk är att rättvisande bild verkar ha varit 
så främmande att den transplanterade regeln blivit bortstött av lagstiftaren och tillämparna 
av den. Speciellt främmande verkar den moraliska aspekten vara för den germanska rätts-
familjen. Detta beror enligt vår mening på ett starkt rättspositivistisk inflytande under 1900-
talet, speciellt iden att juridik och moral alltid är två separata saker. Det är också enligt vår 
mening troligen därför både Tyskland och Sverige undvikit att implementera override-
regeln medan Frankrike som tidigare har haft ett moraliskt krav på redovisning, dvs. 
sincérité, har implementerat override-regeln. 

7.2 Harmonisering i tillämpningen 
Kravet på rättvisande bild har sin grund i ett EG-direktiv och därför är Sverige skyldiga att 
tolka kravet på rättvisande bild i ljuset av EG-rätten dvs. s k direktivkonformtolkning.170 
Genom att använda olika juridiska tolkningsmetoder som används av EGD vid tolkning av 
EG-rätten så har vi kommit fram till följande om rättvisande bild:  

• Att regelns övergripande mål är att förbättra den gemensamma kapitalmarknaden 
vilket uppnås genom jämförbarhet. 

• Genom IAS/IFRS uppnås jämförbarhet. 
• En fungerande marknad kräver information och trygghet för investerare och 

borgenärer. Dessa pekas också ut som skyddsändamål i direktivet preambel. 
• Detta skyddsändamål är också det syfte som informationskravet och override-

regelns skall uppfylla, dvs. i syfte att skydda investerare och borgenärer mot över- 
och undervärdering. 

• Override-regeln skall endast användas när skyddsändamålet inte kan uppnås på 
annat sätt och då föreligger det en skyldighet att avvika från lag eller 
rekommendation. 

• Vid konflikt med försiktighetsprincipen eller övriga redovisningsprinciper får dessa 
ge vika för rättvisande bild. 

• Den svenska lagstiftaren har beskurit override-regeln till att bara kunna tillämpas på 
rekommendationer. Direktivets override-regel riktar sig mot lagstiftning. Någon 
närmare information än att regeln skall tillämpas i mycket sällsynta fall ges inte i 
propositionen. Lagstiftaren nämner inte alls skyddsändamålen. 

 
Huruvida override-regeln kan få direkt effekt i Sverige måste nog anses högst osäkert p.g.a. 
den valfrihet som finns inbyggd i direktivet. 
 
Samtliga respondenter identifierade investerarna som det viktigaste intressentintresset vid 
utformandet av redovisningsinformation. Vi kan här alltså se en klar förändring i tankesätt 

 
170 Mål 14/83 Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen (om direktivkonformtolkning, dvs. att 
myndigheter och domstolar i medlemsländerna är skyldiga att tolka nationell lagstiftning, så långt som 
möjligt, i ljuset av relevanta delar av gemenskapsrätten oberoende av om dessa har direkt effekt eller ej). 
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från enhetsteorin till investerarteorin på samma sätt som skiftet från ägarteorin till 
enhetsteorin när företagen började växa med hjälp av lånefinansiering. Enhetsteorin tycks 
dock vara långt ifrån uträknad då två av fem i viss mån även framhöll borgenärsintresset 
och en viss koppling till beskattningen. Borgenärsintresset har ju trots allt funnits med 
sedan 1200-talet och försiktighetsprincipen och kopplingen till beskattningen har funnits 
med sedan 1600-talet i Europa och påverkar således fortfarande redovisningslagstiftningen.  
 
Konstigt nog var det bara Nilsson av respondenterna som såg borgenärs- och investerar-
intresset som skyddsändamål när han tolkade rättvisande bild. Annars tolkade samtliga 
rättvisande bild utifrån IAS/IFRS och uppfattade att det föreligger en presumtion om att 
följa lagar och rekommendationer ger just en rättvisande bild. Det finns t.o.m. tendenser till 
ett preskriptivt angreppssätt där revisorerna strävar efter att behöva tolka så lite som 
möjligt. Vi har också observerat att revisorer och redovisare hellre läser FAR än att tolka 
lagtexten och som ett resultat av detta endast prövar presumtionen om man upptäcker att en 
rekommendation ger orimliga resultat. Nilsson däremot, ansåg att redovisaren och revisorn 
hela tiden måste pröva om presumtionen håller och tolka rekommendationerna utifrån 
rättvisande bild. Rättvisande bild fördes först in i revisionsberättelsen 1998 med formule-
ringen ”Årsredovisningen och Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av …”. 1991 togs rättvisande bild helt 
bort ur den. År 2000 infördes Rättvisande bild igen med ett likställande av att följa ÅRL 
och rättvisande bild enligt följande formulering: ”Årsredovisningen och Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av…” Ordet därmed togs emellertid bort 2006. Våra resultat tyder på att 
revisorer fortfarande tycks sätta ett likhetstecken mellan god redovisningssed och 
rättvisande bild och inte tar orden i FARs mall till revisionsberättelse på allvar. En av 
revisorerna i undersökningen uttryckte t o m att det bara var ord utan mening. Skillnaderna 
i tillämpning av override-regeln i Sverige och Tyskland Jämfört med Frankrike och 
Storbritannien kan beskrivas med hjälp av figuren på nästa sida. 
 



 
Figur 5 Tillämpning av override-regeln (Egen illustration). 
 
Av figuren framgår skillnaden i tillämpning av override-regeln och Svenska och Tyska 
revisorers rekommendationsbundenhet där endast god redovisningssed och GOB framhålls 
utan någon tolkningsbegränsande verkan av rättvisande bild och tillämpningen i Frankrike 
och Storbritannien. Figuren säger dock ingenting om definitionen av en rättvisande bild 
vilket torde skilja sig betydligt mellan de olika länderna men IAS/IFRS och en presumtiv 
typisk investerare eller borgenärs kunskapsnivå torde vara en bra utgångspunkt. Info-
rmationskravet är den yttre gråfärgade ringen som p.g.a. omfattning och komplexitet inte 
kan skapa en rättvisande bild i alla situationer. Den inre cirkeln symboliserar den moraliska 
begränsningen på tillämpningen av rekommendationer som kravet på rättvisande bild enligt 
vårt synsätt har. De gula fälten symboliserar den utfyllande funktion som rättvisande bild 
fyller vid oreglerade situationer. Skillnaden här vet vi ganska lite om, men den ena revisorn 
ville i första hand hellre använda sig av någon form av analog tillämpning av en 
rekommendation om det var möjligt. Enligt vårt sätt att se det kan man inte skilja på att 
konstruera en regel genom analogitolkning, eller på annat sätt, från kravet på rättvisande 
bild. En analogitolkning måste nämligen också ge en rättvisande bild. 
 
Respondenterna från Skatteverket tillämpar snarare försiktighetprincipen än rättvisande bild 
vid fastställande av skatteunderlaget. Rättvisande bild är inget som skatteverket lägger 
någon större vikt vid. Det är enbart om ett företag med hänvisning till rättvisande bild har 
redovisat på ett sätt som skulle kunna påverka skatteuttaget som skatteverket undersöker 
närmare. Detta är inte så konstigt mot bakgrund att verkets verksamhet är av mer 
ingripande karaktär för den enskilde än det informationskrav som redovisningen utgör i 
civilrättslig mening. Förutsägbarheten vid skattebeslut gör sig därför mer påkallad i en 
rättsstat, vid myndighetsutövning, än vid ren civilrättslig verkan av redovisningslag-
stiftningen. Detta gör att två olika intressenter tolkar och enligt vår mening ska tolka 
samma lagstiftning olika. 
 
Det enda sättet att garantera ett genomslag för rättvisande bild och dess skyddsändamål i 
civilrättslig bemärkelse är att ge intressenterna talerätt inför domstol mot styrelse och 
revisorer om ersättning för ren förmögenhetsskada relaterad till underlåtenhet eller miss-
bruk av att använda override-regeln som den är formulerad i direktivet. Ett sådant förslag är 
dock med all sannolikhet ett extremt opopulärt förslag då revisionsrisken skulle öka.
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7.3 Rättvisande bilds funktioner i Sverige 
• fylla ut och tolka lag och redovisningsrekommendationer, 
• kraftigt ökad informationsplikt, och 
• åsidosätta rekommendationer i ytterst sällsynta fall. 

 
Det verkar inte som någon av respondenterna, förutom forskaren, använder rättvisande bild 
till att tolka lag eller redovisningsrekommendationer om man inte av någon anledning 
upptäcker att en tillämpning av en regel ger orimliga resultat. Den effekt av införandet av 
rättvisande bild som respondenterna gav uttryck för var en ökad informationsgivning i 
noter. Två av respondenterna tyckte även att informationsströmmen är så pass stor och 
komplicerad att den i stället riskerar att vilseleda läsaren. Detta tyder på att de redovis-
ningsansvariga och revisorerna hellre informerar än åsidosätter rekommendationer utan att 
närmare fundera på den typiske läsarens behov. Åsidosättanden har dock gjorts både av 
rekommendationer och val av rekommendationer som strider mot ÅRL. Dessa åsido-
sättanden har dock varit oftast varit dolda enligt Rolf Rundfelt och oftast handlat om 
koncernredovisningen.171 Spänningen mellan ÅRL och IAS/IFRS är enligt vår mening inte 
så konstig då inflytandet från den Germanska rättsfamiljen varit stark i utformningen av 
ÅRL medan inflytandet på IASC och IASBs utveckling av rekommendationer har i 
huvudsak kommit från den anglosaxiska redovisningstraditionen, speciellt den ameri-
kanska.

 
171 Rundfelt R Balans nr 11 2001. 
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8 Slutsatser och avslutande diskussion 

8.1 Slutsatser 
 

• Harmoniseringsprocessen genom EG-rätten har inneburit en juridifiering av 
redovisningen. Mycket i vår undersökning talar för att harmoniseringen hos 
revisorer, forskares tänkande har nått så långt att de flesta idag i Sverige anser att 
investerarna är den primära intressentgruppen när man skall fastställa vems behov 
redovisningen skall tillfredsställa. Dock är det tydligt att harmoniseringen är en trög 
process. 

 
• Det Tyska och kontinentala inflytandet är fortfarande starkt över både redovisnings- 

och rätts utvecklingen i Sverige. Exempelvis, uppfattningen att riktig redovisning är 
redovisning som överensstämmer med lagstiftningen är utbredd. Skillnaden är dock 
att de svenska revisorerna verkar mer bundna vid rekommendationer och vad FAR 
skriver om lagstiftningen än lagstiftningen i sig. Många revisorer tycks likställa 
rättvisande bild med att följa lagar och rekommendationer utan att någon prövning 
av presumtionen har gjorts. Motståndet till en override-regel är därför också stort. 

 
• Borgenärsintresset och kopplingen till beskattningen betonas fortfarande starkt av 

lagstiftaren. Inflytandet från den franska försiktighetsprincipen och kopplingen till 
beskattningen från 1600-talet påverkar således redovisningen starkt än i dag även 
om inflytandet har försvagats de senaste åren till förmån för ett mer investerar-
orienterat synsätt. Se bara på formuleringen i 2:4 p 3 ÅRL som ger uttryck för att 
värderingen skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet. 

 
• Någon form av teknisk tolkning verkar vara vanligt utifrån vad vi kan se hos våra 

respondenter. Däremot lyser övriga tolkningsmetoder med sin frånvaro. Vad det 
beror på är svårt att veta, kanske beror det på ointresse, okunskap eller bara så 
handlar det om förändringsobenägenhet. Samma osäkerhet fanns enligt Thorell vid 
införandet av begreppet god redovisningssed i 1976 års BFL.172 Skillnaden var att 
det inte fanns något liknande begrepp att falla tillbaka på. Receptionsbehovet var 
enligt vår mening större 1976, vilket underlättade receptionen. De av oss angivna 
tolkningsmetoderna hade dessutom enligt vår mening minskat osäkerheten kring 
kravet på rättvisande bild betydligt om de använts. 

 
• De flesta respondenterna anser att om redovisningen följer kraven i ÅRL kommer 

årsredovisningen per automatik att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
ställning och resultat. Detta är enligt vårt sätt att se det ett cirkel resonemang då 
kravet på rättvisande bild är en del av ÅRL och har ett skyddsändamål som på detta 
sätt undergrävs i tillämpningen. 

 
• Lagstiftaren och många respondenter och debattörer verkar antingen vara omedve-

tna om override-regelns skyddsändamål klart är i alla fall att de inte tycks använda 
teleologisk tolkning i huvud taget. Respondenterna verkar snarare se override-regeln 
som ett hot mot intressenterna och tro att den enligt direktivet och enligt engelsk rätt 
kan tillämpas helt godtyckligt. Detta är en felsyn enligt vår mening.

 
172 Thorell P EG:s Redovisningsrätt 1993 s 32. 
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8.2 Avslutande diskussion 
Den utbredda uppfattningen bland respondenterna är att rättvisande bild inte fyller någon 
funktion i svensk rätt. Den ena revisorns uppfattning att god redovisningssed och 
rättvisande bild är samma sak, en beskuren override-regel, en utbredd ovetskap om vilka 
skyddsändamål kravet på rättvisande bild har och förekomsten av formuleringen: ”…har 
upprättats enligt ÅRL och ger därmed en rättvisande bild av….”173 som förutsätter utan 
något tecken på att en prövning sker av om redovisningen enligt rekommendationerna ger 
eller lagstiftningen i det enskilda fallet ger en rättvisande bild. På grund av detta är vi 
således tvungna att konstatera att rättvisande bild i Sverige i dagsläget är mer besvärjelse 
än en realitet. 

8.3 Förslag till framtida forskning 
Vårt förslag är att man kan göra en liknande undersökning som den vi har presenterat här 
men i första hand fokusera på olika redovisningsansvariga ute i företagen istället för som vi 
har gjort här där vi har valt en forskare, två revisorer och två skatterevisorer. Med fördel 
görs en liknande studie om ett par år när förordning EEG/1606/2002 har funnits ett tag och 
företagen har tvingats redovisa enligt denna ett flertal gånger. Ett annat förslag till framtida 
forskning gällande kravet på rättvisande bild skulle kunna vara vilken kunskapsnivå den 
primära användargruppen presumeras ha och om detta är något som styr utformningen av 
årsredovisningen och mängden tilläggsupplysningar i denna. 
 

 
173 FARs mall för revisionsberättelse från 2000 t o m 2005. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du varit godkänd alternativt auktoriserad revisor/jobbat med 
redovisning? Berätta gärna lite om harmoniserings processen som pågår inom 
redovisningsområdet? 

 
2. Vems informationsbehov anser du revisionsrapporten i noterade bolag primärt ska 

uppfylla om du måste välja mellan:  
Anställda  
Leverantörer  
Kunder  
Ägare med insyn i företaget  
Borgenärer 
Investerare potentiella som nuvarande 
Konkurrenter  
Stat och kommun  
Samhället i övrigt 
Och motivera gärna ditt svar? 
 

3. Vilken av ovanståendes intressenternas intressen har slagit igenom mest i den svenska 
redovisningslagstiftningen och normgivningen och varför?  

 
4. Har du uppfattat någon förändring av inflytandet från de olika intressenterna, jämfört 

med varandra, över tiden? Iså fall vilken? 
 

5. Anser du att den intressentens intressen slagit igenom:  
För lite  lagom För mycket 
 

6. Anser du att någon annan intressents intressen bör lyftas fram i så fall vilken och 
varför? 

 
7. Hur ser du på kravet om rättvisande bild, ska det förstås som ett begrepp eller en 

princip? 
 

8. Om både och, i så fall vilken syn på kravet om rättvisande bild anser du vara den 
huvudsakliga egenskapen hos kravet och varför? 

 
9. Vad anser du EG-lagstiftarens syftet med kravet på rättvisande bild är och varför? 

 
10. Vad anser du att kravet på rättvisande bild syftar till? (Ex finns det något 

skyddsändamål etc?) 
 

11. Vilka funktioner/användningssätt anser du kravet på rättvisande bild fyller i Sverige 
och varför? 

 
12. Vilka funktioner/användningssätt anser du kravet på rättvisande bild fyller enligt 

fjärde bolagsdirektivet (78/660/EEG) och varför? 
 

13. Vilka funktioner/användningssätt  anser du att kravet på rättvisande bild borde fylla 
och varför? 
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14. Vilka tolkningskällor använder du för att tolka och förstå kravet på rättvisande bild i 
ÅRL och varför? 

 
15. Vad anser du är den huvudsakliga skillnaden mellan rättvisande bild och god 

redovisningssed och varför? 
 

16. Hur upplever du att kravet på rättvisande bild har förändrat redovisningen och varför? 
 

17. Anser du att skillnaden i Sverige som beror på kravet på rättvisande bild är stor eller 
liten;  
Stor      ganska stor   varken eller          ganska liten  liten. 

 
18. Vad anser du syftet med att införa rättvisande bild var och varför anser du att syftet 

var just detta? 
 

19. Hur uppfyller tillämpningen av rättvisande bild i Sverige det syftet enligt dig och 
varför då? 

Bra  ganska bra       varken eller          ganska dålig  dåligt 
 
20. Har du deltagit i någon internutbildning som behandlat hur begreppet rättvisande bild 

skall tolkas? 
Ja Nej 

 
21. I så fall, vad gick utbildningen ut på om rättvisande bild och vilka tolkningsmetoder 

fick du lära dig? 
 

22. Hur förhåller sig kravet på rättvisande bild förhållande till försiktighetsprincipen 
enligt dig och varför? 

 
23. Uppfattar du kravet på rättvisande bild, så som det är formulerat i ÅRL, som om det 

föreligger en presumtion för att lagtexten och rekommendationerna ger en rättvisande 
bild och varför? 
Ja Nej 

 
24. Om du uppfattar att det föreligger en presumtion, skulle du beteckna den som stark 

eller svag och varför då?    
Stark   Ganska stark           Varken eller    relativt svag Svag. 
 

25. Har någon klient någon gång åsidosatt lag eller en rekommendation för att kravet på 
rättvisande bild skall kunna uppnås? I så fall i vilken situation och varför? 

 
26. Har du någon gång övervägt att göra att ge ditt samtycke (genom ren 

revisionsberättelse) till det? 
Ja Nej 

 
27. Vad anser du oftast är det största hindret mot att tillämpa override-regeln tillförmån 

för rättvisande bild i  EG-rättslig mening respektive i ÅRL: s mening och varför? 
 

28. Hur tolkar du den s.k. override-regeln i direktivet respektive ÅRL och vilken funktion 
anser du att dessa fyller rent praktiskt i Sverige? Motivera gärna. 

 
29. Tycker du någon eller några av frågorna varit otydlig i så fall vilken/vilka?
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Bilaga 2 
 
Artikel 2 i direktiv 78/660/EEG 

1. Årsbokslutet skall bestå av balansräkning, resultaträkning och noter. Dessa 
handlingar bildar en helhet. 

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

3. Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar, skulder, 
ekonomiska ställning och resultat. 

4. När tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte räcker till för att ge en 
rättvisande bild enligt punkt 3, skall ytterligare upplysningar lämnas. 

5. Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i detta direktiv är oförenlig med 
den skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från den 
förstnämnda föreskriften så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje 
sådant avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för avsteg och 
om den inverkan som detta kan ha på bolagets tillgångar, skulder, ekonomiska 
ställning och resultat. Medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan ske och får 
föreskriva de undantagsregler som behövs. 

6. Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information lämnas i årsboksluten 
utöver vad som fordras enligt detta direktiv. 

 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 
2 kap 
3 § Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande 
bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 
   Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från 
normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en 
not. 
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