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Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka viktiga händelser under 1900-talet 

fram till idag, som har påverkat utveckling av begreppet verkligt värde. Vidare 

ingår det i syftet att redogöra hur synen på begreppet har förändrats över tid ur 

ett västeuropeiskt och amerikanskt perspektiv. 

 

Metod:  I studien tillämpas en historisk forskningsmetod som genomförs genom en 

litteraturstudie. Det betyder att uppsatsen enbart bygger på tidigare forskning 

som sammanställs och presenteras i en tidsaxel från 1900-talets början. I 

tidsaxeln undersökts viktiga händelser som har påverkat utvecklingen av 

begreppet verkligt värde.  

 

Slutsats:  Studien har visat att mycket av utvecklingen och de skiftande inställningarna till 

verkligt värde har berott på ett flertal kriser i både USA och Europa. Kriserna 

har påverkat de olika normsättande organisationernas syn på verkligt värde och 

det har genom tidsaxeln visat sig både bromsa och främja användning och 

utvecklingen av verkligt värde. 
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1. Inledning 
 

I inledningsavsnittet ges en bakgrund och en diskussion gällande problematiken kring 

begreppet verkligt värde samt varför det är intressant att se hur ett begrepp utvecklas. 

Problematiseringen förklarar komplexiteten i begreppet och leder fram till frågeställningar 

och syfte för studien. Sist i avsnittet finns avgränsningen för studiens omfattning och 

dispositionen för uppsatsens upplägg. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Begreppet ”verkligt värde” kan spåras ända tillbaka till 1898 då högsta domstolen i USA slog 

fast att reglerade branscher skulle ha rätt till att få en rättvis avkastning på det verkliga värdet 

av företaget (Lee, 2008). Värderingsmetoden beskylldes dock redan år 1637 för att ha orsakat 

Tulpankraschen i Nederländerna då branschen själv bestämde tulpanpriserna baserat på sin 

egen rikedom och tulpaner blev föremål för spekulation och alla investerade i tulpaner 

(Sornette, 2009). Till slut sprack spekulationsbubblan som byggts upp och tulpanlökar som 

varit värda tusentals dollar blev värdelösa över en natt (Sornette, 2009). Det var ändå inte 

före 1970-talet som arbetet med utvecklingen mot verkligt värde började i både IASCs och 

FASBs standarder enligt Hitz (2007). Trots att Sverige har redovisat tillgångar till verkliga 

värden genom historien kom de första standarderna om värdering till verkligt värde först efter 

det att Sverige gick med i EU. Begreppet har en lång och intressant historia och 

värderingsmetoden har under årens gång varit omstridd världen över. 

 

Under första världskriget var det hög inflation i Europa och aldrig tidigare hade Sverige 

upplevt lika stark inflation som då (Magnusson, 2010). Det innebar att prisnivån höjdes och 

att det inte fanns några redovisningsregler som tog hänsyn till den förändringen just på grund 

av att det inte hade funnits något behov av det tidigare skriver Ullenhag (2014). Vidare 

skriver Ullenhag (2014) att det var år 1910 som det för första gången angavs i svenska 

bolagsrätten att redovisning av anläggningstillgångar fick ske till verkligt värde. Vid 

inflationen då prisnivån steg gav det nya värderingssättet möjlighet för företagen att höja 

värdet på sina tillgångar så att de motsvarade marknaden. Företagen som pressat upp värdena 

på sina tillgångar fick sedan svårt att anpassa värderingarna i takt med deflationen. 

Dåvarande redovisningspraxis saknade förmåga att hantera inflationen och anpassa 

värderingarna till den efterföljande deflationen menar Sillén (1943). 

 

Galbraith (1992) förklarar att när första världskriget var slut ökade investeringarna på den 

amerikanska börsmarknaden då aktieägarna drog fördel av efterkrigstidens ökade välstånd. 

Det ledde till att aktiekurserna steg i höjden vilket ökade investeringstrycket ännu mer och i 

oktober 1929 kraschade börsen i USA. Investerare och banker förlorade stora delar av sina 

tillgångar och många företag gick i konkurs (Galbraith, 1992). Den stora svenska 

tändsticksföretaget Kreuger & Toll hade enligt Flesher och Flesher (1986) klarat 

börskraschen utan några större problem. Företaget kunde till och med låna ut pengar till andra 

länder som led av ekonomiska svårigheter efter kriget och i utbyte fick Kreuger 

monopolrättigheter på tändsticksaskförsäljningen. Dock skedde år 1932 den omtalade 

Kreugerkraschen som satte ny prägel på redovisningsstandarderna i Sverige och världen. 

Flesher och Flesher (1986) skriver att kraschen berodde på att ägaren, Ivar Kreuger, hade 

ökat värdet på företagets europeiska monopolrättigheter för att betala de utlovade 
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utdelningarna på företagets aktier. Kreuger menade att aktiernas avkastningsnivå var det enda 

som investerarna behövde veta om företaget och gav därför ingen ytterligare information till 

externa parter. Flesher och Flesher (1986) hävdar att eftersom värdeökningarna i företaget 

endast var fiktiva och inget nytt kapital tillkom var konkursen snart ett faktum. 

Kreugerkraschen bidrog till utvecklingen av redovisningspraxis då det efter 1932 ställdes 

högre krav på insyn, redovisning och revision. Värdering till verkligt värde ansågs vara en för 

osäker metod då företagen kunde manipulera värden (Flesher och Flesher, 1986). Efter detta 

antogs en mer försiktig ställning och många övergav under lång tid värdering till verkligt 

värde. 

 

Innan dessa krascher fanns det inte mycket federal reglering för värdepappersmarknaden 

vilket var orsaken till bubblan som till slut sprack. För att förhindra en ny krasch krävdes 

regler gällande handel samt om hur redovisningen skulle utformas för att visa tillförlitlig 

information. År 1934 upprättades därför SEC i USA som är en tillsynsmyndighet vars 

främsta uppgift blev att övervaka och reglera värdepappersmarknaden samt att hålla 

marknaden på en stabil nivå (Securities Exchange Commission, [SEC], 2014). Efter de två 

krascherna antog företagsrapporteringen en mer konservativ ställning skriver Georgiou och 

Jack (2011). Det innebar bland annat att redovisningen tog avstånd från användning av 

aktuella värden. Innan dess präglades redovisningen i både Storbritannien och USA av att den 

skulle ”reflektera verksamheten”. I USA krävdes efter depressionen och krascherna istället att 

redovisning skulle ske enligt historiska kostnader då historiska kostnader skulle undvika 

missvisande information och bedrägerier (Georgiou och Jack, 2011). 

 

1973 skapades det standardsättande organet FASB i USA. Enligt Hitz (2007) var det på 

1980-talet som FASB började tillåta värdering till verkligt värde igen då det ansågs finnas 

brister i det dåvarande redovisningssättet där redovisning skedde enligt historiska 

anskaffningskostnader. Samtidigt, år 1973, bildades IASC på initiativ från Storbritannien för 

att skapa internationella redovisningsstandarder och minska skillnaderna i redovisningen 

mellan länder. Det var en milstolpe för harmoniseringen av redovisningen då det tidigare inte 

har funnits något liknade projekt. De upprättade regelverket IAS vilket såsmåningom skulle 

bli internationellt regelverk, skriver Aqel (2012).  

 

Det var i slutet av 1970- och i början på 1980-talet som harmoniseringen av 

redovisningspraxis tog fart på riktigt påstår Soderstrom och Sun (2007). Det genom att EG, 

som är föregångaren till EU, utfärdade direktiv för att minska den internationella mångfalden 

inom redovisningen och underlätta gränsöverskridande investeringar och rapportering enligt 

Brackney och Witmer (2005). 

 

Nilsson (2005) skriver att principen om att ge en rättvisande bild av företagets ställning 

introducerades i Sverige i samband med medlemskapet i EU och antagandet av det fjärde 

bolagsdirektivet. Principen skrevs in där i samband med att Storbritannien gick med i EG 

skriver Nilsson (2005). Under 1990-talet utvecklades redovisningssystemet genom en 

förbättring av IAS redovisningsstandarder. Förhoppningen med förbättringarna var att det 

skulle underlätta redovisning och år 1993 avslutades dessa förbättringsåtgärder med ett 

resultat av 10 nya standarder inom IAS. Barth, Landsman och Lang (2008) noterar att 

användningen av IAS var frivilligt men ändå var det ett flertal länder som valde att tillämpa 

IAS redovisningsstandarder istället för sitt eget lands praxis. IAS är grunden till IFRS som år 

2005 blev tvingande lagstiftning för koncerner och börsnoterade bolag inom EU. 
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År 2002 beslutade IASB, som ersatte IASC 2001 och FASB att tillsammans skapa ett projekt 

för att utveckla gemensamma redovisningsstandarder, en konvergens mellan IFRS och US 

GAAP vilken bland annat har inneburit utvecklingen av Fair Value Measurement. Målet med 

Fair Value Measurements var enligt International Accounting Standard Board (IASB, 2011) 

att bland annat att öka konvergensen mellan IFRS och US GAAP, att skapa en tydligare 

definition av begreppet verkligt värde och att förbättra information hur värdering till verkligt 

värde görs på ett rättvist sätt. Tillämpningen av redovisning till verkligt värde har enligt 

Casabona och Gornik-Tomaszewski (2010) haft en mer dramatisk ökning under de senaste 

åren då många anser att det är ett mer pålitligt värderingsinstrument än vad anskaffnings-

värdet är. 

 

Som en del i konvergensarbetet startade IASB och FASB, 2006 ett nytt projekt för att bland 

annat utveckla begreppet verkligt värde, IFRS 13 Fair Value Measurements. Syftet med det 

var att fortsätta utöka konvergensen mellan US GAAP och IFRS. Projektet avslutades i slutet 

av 2011 och från och med 2013 blev IFRS 13 obligatorisk att tillämpa för börsnoterade bolag 

samt koncerner inom EU. I Sverige har även övriga företag möjlighet att frivilligt tillämpa 

redovisning till verkligt värde. Innan IFRS 13 kom fanns det många olika standarder för 

kraven på redovisning till verkligt värde. Genom IFRS 13 upprättades endast en uppsättning 

standarder för all värdering till verkligt värde enligt IFRS 13 (1255/2012/EU) p 5. 

 

 

1.2 Problematisering 
 

Genom redovisningshistorien har frågan om hur tillgångar och skulder ska värderas ställts 

många gånger menar Laux och Leuz (2009). Det har gjorts mycket forskning i frågan och det 

råder fortfarande delade meningar om vilken metod som ger den mest rättvisande bilden. Det 

finns två framträdande metoder för värdering av tillgångar, värdering till historiskt 

anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde. Historiskt sett har anskaffningsvärde haft 

stort utrymme i världens lagstiftning men sedan 70-talet har intresset för redovisning till 

verkligt värde ökat allt mer. 

 

I början av 1900-talet användes värdering till verkligt värde mer lättvindigt än idag och kunde 

baseras på subjektiva bedömningar utan extern kontroll, menar Ullenhag (2014). Många 

påstår att det var på grund av osäkra värderingar som ägde rum efter första världskriget vilka 

lade grunden för börskraschen i USA 1929 och en annan stor ekonomisk krasch 1932, 

Kreugerkraschen, som än idag är en av världens mest omtalade och förödande konkurser. 

Wallerstedt (2001) menar att dessa händelser fick konsekvenser för utvecklingen av 

redovisningspraxis och har till stor del bidragit till den tidigare tveksamma inställningen till 

värdering till verkligt värde. Barth och Landsman (2010) hävdar att värdering till verkligt 

värde även under 2000-talet har anklagats för att ha en betydande roll i ekonomiska 

skandaler. Till exempel Enronkraschen 2001 och den globala finanskrisen 2008. 

 

Verkligt värde bygger på principen att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning men meningar går isär om det verkligen gör det. Liksom tidigare nämnts finns det 

flera som kritiserar värderingsmetoden verkligt värde men Veron (2008) bland andra, hävdar 

ändå att det inte finns någon annan metod som är lika tillförlitlig, jämförbar och begriplig. 

Han påstår att anskaffningsvärdet inte alls är lika jämförbart och ger mindre relevant 

information till investerarna. Ronen (2008) hävdar att den metoden blickar bakåt och visar 

historisk information vilket inte är intressant då företagen i själva verket blickar mot 

framtiden och därmed är ett historiskt värde inte relevant. Ett annat argument är att 
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anskaffningsvärdet är okänsligt för prissignaler vilket innebär att företagsledningar inte kan 

se hur marknaden agerar vilket gör att de inte har möjligheten att reagera snabbt vid 

förändringar. Motståndarna påstår att ledningarna genom att värdera tillgångar till verkligt 

värde har möjlighet att manipulera marknadsvärdet för att undvika nedskrivningar och 

förluster (Laux och Leuz, 2009). 

 

Verkligt värde baseras på vad tillgången eller skulden har för värde vid en försäljning, vilket 

innebär att det både finns en köpare och en säljare. Det uppstår dock en paradox vid just ett 

sådant tillfälle. Paradoxen kan både vara att köparen och säljaren har olika uppfattningar om 

värdet samt att de båda vill göra en “vinst”. Till exempel om en tillgång säljs för 1000 kr 

kommer värdet på tillgången vara lägre för säljaren då den inte uppfyller någon nytta längre. 

För köparen kommer värdet istället vara högre än 1000 kr då tillgången kommer vara till 

nytta. Köparen tycker att han har gjort ett klipp då han anser att varan är värd mer än 

försäljningspriset medan säljaren är nöjd över vad han fått ut för varan då den i hans ögon är 

värd något mindre än så. Vilket är egentligen det verkliga värdet på tillgången? Det går att se 

värdet ur olika perspektiv.  

 

Betydelsen av begreppet verkligt värde går att vrida och vända på och kan innebära olika 

saker i olika länder eller ha olika betydelse vid olika tidpunkter. Ursprungligen kommer 

begreppet från Storbritanniens ”true and fair view” (Nilsson, 2005). Vilket från början var, 

påpekar Alexander (1993), ”true and correct view” men efter en tid ändrades det till ”true and 

fair view” då det gamla begreppet var för stelt och antyder att det fanns ett ”korrekt” sätt att 

redovisa. Standardsättare har under alla år blivit bevisade om att det inte finns en 

redovisningsmetod som är bättre än alla andra utan olika metoder är bättre i olika situationer 

och att redovisningen hela tiden utvecklas. Alexander (1993) menar att “true and fair view” 

är ett levande och dynamiskt begrepp och påvisar att länder har olika tolkningar av begreppet. 

Skillnaderna i begreppets innebörd påverkas av, och kan visa sig i, olika rättsystem, olika 

kulturers tolkningar och genom språkliga skillnader vid översättning. Nilsson (2005) belyser 

innebörden av ordens betydelse och att de i vissa kontexter kan motsäga varandra. Parker och 

Nobes (1991) har i en undersökning kommit fram till att den brittiska innebörden för ordet 

”true” är ungefär “överensstämmelse med fakta” medan ordet fair ungefär innebär “icke 

vilseledande”. Nilsson (2005) demonstrerar hur dessa ord kan stå i strid med varandra: 

 

“Enligt en skröna: “anlände påven en gång till New York och tillfrågades av en journalist om 

han skulle besöka någon pub under visiten. Han svarade skämtsamt “ Finns det pubar i New 

York?” var på tidningen nästa dag hade rubriken “Påvens första fråga vid ankomsten till stan: 

Finns det pubar i New York?” ”(Nilsson, 2005). Påståendet är visserligen sant men det är inte 

en rättvisande bild av händelsen. 

Enligt Evans (2003) ansågs begreppet vara för dynamiskt för att det skulle gå att göra en enda 

definition av det och för att en harmonisering skulle vara möjlig menade Alexander (1993) att 

skillnaderna i stor utsträckning var tvungna att neutraliseras. Dock är det svårt att få en och 

samma innebörd av ett begrepp som vid olika översättningar har olika betydelser i många 

länder, samtidigt som det är viktigt för att få en och samma syn på verkligt värde för att 

harmonisera redovisningspraxis. Laux och Leuz (2009) menar att just det är ett av de 

viktigaste argumenten för att en harmonisering bör ske men även att det är det största hindret. 

För att få en enhetlig uppsättning av standarder som skulle vara globalt accepterade 

bestämde, enligt Aqel (2012), IASB och FASB för att en konvergens mellan IFRS och US 

GAAP var nödvändig för att uppnå det. Konvergensen och samarbetet mellan IASB och 
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FASB har haft stor betydelse för harmoniseringen av verkligt värde och för att få en 

gemensam definition av begreppet. 

 

Liksom Zeff (2012) skriver är det viktigt att förstå bakgrunden och historien för en händelse 

eller ett begrepp för att ha en riktig uppfattning kring det som finns idag. För att tolka och 

begripa dagens innebörd av verkligt värde är det av vikt att ha en grundlig förståelse av 

begreppets historia och hur komplex utvecklingen har varit. Till exempel har 

ekonomistudenter oftast lite kunskap om bakomliggande orsaker till att redovisningen ser ut 

som den gör idag och varför vissa metoder används och ej. Vetskapen om ett begrepps 

historia bidrar till ett kritiskt förhållningssätt och insikt om att det förut inte varit lika 

självklart hur redovisningen går till. En annan aspekt av studiens syfte är insikten om att ett 

begrepps betydelse historisk sett i jämförelse med idag inte behöver betyda samma sak för 

alla utan att de beror på flera olika faktorer. 

 

Utvecklingen av begreppet verkligt värde har bland annat påverkats av EU och olika 

standardsättande organ vilka under åren har arbetat in verkligt värde mer och mer i 

lagstiftningarna. Idag finns en gemensam definition av begreppet verkligt värde men vägen 

dit har varit lång och krokig. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka organisationer och enskilda händelser har haft en viktig roll i utvecklingen av 

begreppet verkligt värde? 

 

 Hur har arbetet med konvergensen mellan FASB och IASB påverkat begreppet 

verkligt värdes innebörd i redovisningen? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka viktiga händelser under 1900-talet fram till idag, 

som har påverkat utveckling av begreppet verkligt värde inom redovisningen. Vidare ingår 

det i syftet att redogöra hur synen på begreppet har förändrats över tid ur ett västeuropeiskt 

och amerikanskt perspektiv. 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Arbete avgränsas till att se hur begreppet verkligt värde sett ut genom en tidsaxel i 

redovisningshistorien och inte hur begreppet används inom olika komponenter i 

redovisningen. En begränsning görs också till att endast undersöka händelser och 

organisationer som har bidragit i utvecklingen. Av tidsmässiga skäl kommer inte enskilda 

aktörer eller personer att belysas. Geografiskt kommer undersökningen att avgränsas till att se 

begreppets utveckling inom USA och Västeuropa främst med inriktning mot Storbritannien 

och Sverige.  
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1.6 Disposition 
 

 

Kapitel 2    Uppsatsens inleds med ett metodkapitel där tillvägagångssättet för studien samt 

hur insamling av data har utförts beskrivs. 

 

Kapitel 3    Avsnittet innehåller en referensram som är indelad i tre delar, en praktiskt, en 

teoretiskt och tidigare forskning. I den praktiska delen presenteras termer, 

begrepp samt organ vilka ger läsaren en inblick och förståelse för viktiga 

element som ingår i den tidsaxeln och historien för begreppets utveckling. Det 

teoretiska avsnittet innehåller två redovisningsteorier som bland annat försöker 

förklara varför människor behöver viss redovisningsinformation och hur de 

samt organisationerna kommer att reagera på den och hur 

redovisningsutvecklingen harmoniseras. Teorierna är viktiga för att förstå på 

vilka sätt som redovisningspraxis utvecklas och kommer sedan att kopplas ihop 

med begreppets utveckling i tidsaxeln. Till sist lyfts tidigare forskare inom 

ämnet fram för att belysa deras betydelse för redovisningsforskningen och 

uppsatsen.  

 

Kapitel 4    I detta kapitel presenteras utvecklingen av begreppet verkligt värde. Det görs 

genom en tidsaxel som är indelad i årtionden där viktiga händelser som har 

bidragit till begreppets utveckling från 1910-talet beskrivs. 

 

Kapitel 5    Kapitlet lyfter ut de viktigaste händelserna för utvecklingen av begreppet 

verkligt värde och besvarar syfte och frågeställningar i en avslutande 

diskussion. Det redovisas genom tidsaxlar som märker ut milstolpar som varit 

viktiga för utvecklingen av synen på begreppet verkligt värde. Till sist ges 

förslag på fortsatta forskningsstudier. 
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2. Metod 
 

Metoddelens syfte är beskriva och motivera valen i forskningsprocessen, metoden och 

forskningsansatsen samt förklara hur dessa val kommer att påverka uppsatsens uppbyggnad 

och datainsamling. Vidare belyses även tänkbara brister i den valda forskningsprocessen. 

 

 

Ämnet för den här uppsatsen är företagsekonomi med värderingsmetoden verkligt värde som 

tillämpningsområde. För att på bästa sätt besvara syftet och frågeställningen kommer en 

systematisk litteraturstudie att genomföras då metoden är lämplig vid historisk forskning. På 

samma sätt som bland andra Zeff (2012) och Loft (1986) byggt upp sina artiklar, kommer den 

här uppsatsen bygga på en historisk berättelse. Det sker via en tidsaxel där viktiga händelser 

för utvecklingen av begreppet verkligt värde beskrivs. Detta kommer att göras genom 

historisk forskningsmetod vilket är ett vedertaget arbetssätt som innebär att forskaren 

undersöker och beskriver händelser som finns bakåt i tiden. Tidsaxeln kommer ta upp viktiga 

händelser i historien som haft betydelse för utvecklingen av redovisningspraxis och 

framförallt för värdering till verkligt värde. 

Enligt Flesher och Samson (1990) börjar oftast forskning med en fråga och förklaring av vad 

det är för problem som ska utredas och de menar att tillvägagångssättet är den samma vid 

historisk forskning som vid andra forskningsmetoder. Vidare skriver de att det finns 

skillnader mellan historisk forskning och andra metoder då forskare inom den historiska 

forskningen oftast måste göra mer omfattande undersökning och läsa på innan de kan komma 

fram till forskningsfrågan. För att en text ska hålla en hög nivå har Flesher och Samson 

(1990) gjort en checklista där de bland annat tar upp hur forskare bör förhålla sig till historisk 

forskning. De menar att författarna måste ta hänsyn till när den sekundära källan är skriven 

och hur miljöförhållandena var då, att historieforskare inte bara ska beskriva det aktuella 

problemet utan även undersöka faktorer som sannolikt påverkar problemet eller har ett 

samband med det. 

Valet av forskningens utformning som litteraturstudie kopplas på ett bra sätt samman till den 

historiska forskningsmetoden som tillämpas. Det är de mest lämpliga metoderna för denna 

uppsats med utgångspunkt från syftet och till den omfattning som uppsatsen har. I avsnittet 

med resultatet kommer en tidsaxeln att presenteras och analyseras. Till förmån för denna 

teoretiska tidsaxel har empirisk undersökning såsom intervjuer valts bort. Det beror på att 

bakgrunden för det undersökta värderingssättet verkligt värde grundar sig tidigt under 1900-

talet och stor del av utvecklingen har påverkats från olika håll i världen. Intervjuer hade inte 

varit möjligt dels med tanke på den stora tidsperioden som undersöks och dels med tanke på 

att begreppet har påverkats av många olika enskilda händelser, organisationer och andra 

aspekter. Ytterligare en anledning till varför andra empiriska undersökningar har valts bort är 

för att syftet inte kräver någon hypotesprövning utan besvaras genom att beskriva historien. 

 

2.1 Historisk forskning genom en litteraturstudie 

En litteraturstudie baseras på sammanställning av data och enligt Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013) finns det flera olika alternativ att gör det på. De tar upp tre olika 

alternativ, allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. Den 

allmänna litteraturstudien förklaras som en översiktforskning och Eriksson Barajas et al. 
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(2013) betonar att all forskning börjar med en allmän litteraturstudie. Författarna anser att den 

metoden är bäst lämpad vid en empirisk studie då den behövs för att ge läsaren en 

bakgrundsförståelse för undersökningen. Den här uppsatsen kommer att utgå från en 

systematisk litteraturstudie med inslag av begreppsanalys. Det då en systematisk litteratur-

studie enligt författarna går ut på att systematiskt samla in data och undersöka den för att 

sedan göra en sammanställning. Det sammanfattar utformningen på arbetet med denna 

uppsats väl, där den insamlade informationen kommer att redovisas i en tidsaxel. En 

begreppsanalys görs för att öka förståelsen och förtydliga vad vissa begrepp har för betydelse 

i uppsatsen. Det görs till viss del i den praktiska referensramen och framförallt är det en del 

av huvudsyftet för uppsatsen som gäller utvecklingen av verkligt värde.   

Enligt Torgersen (2003) är en skillnad mellan den allmänna litteraturstudien och systematiska 

litteraturstudien att den sistnämnda tydligt visar de genomförda metoderna och är tillgänglig 

för att granskas. För att systematiska litteraturstudien ska vara öppen för granskning ska 

författarna ta hänsyn till all tillgänglig information, evidens. Begreppsanalys är enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013) att se begreppets historia och hur betydelsen kan ha förändras 

genom tid. I uppsatsen kommer dessa två metoder visa sig genom att grunden för uppsatsen 

är att analysera begreppet verkligt värde och se hur värderingsmetoden har förändras och haft 

olika betydelse. För att ha möjlighet att analysera verkligt värde kommer fakta samlas in från 

flera tidigare forskare för att få en bred grund av evidens för att sedan tolka och förklara 

händelser. 

Eriksson Barajas et al. (2013, s 32) poängterar att vid en litteraturstudie bör följande steg 

finnas med. 

 

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter 

 Analysera och diskutera resultat 

 Sammanställa och dra slutsatser 

 

De steg som Eriksson Barajas et al. (2013) har formulerat kommer att följas i uppsatsen 

genom att arbetsgången börjar med en bakgrund till det valda tillämpningsområdet för att ge 

läsare en grundförståelse till varför verkligt värde är intressant att forska om. Bakgrunden 

kommer att leda fram till problematiseringen där begreppet har vridits och vänts på för att 

förtydliga varför det är viktigt att undersöka begreppets historia, vilket har mynnat ut till en 

frågeställning och syfte. Under metodavsnittet presenteras den valda forskningsprocessen och 

planen för litteraturstudien beskrivs, vilket innebär att tillvägagångssättet motiveras och 

förklaras. En viktig del i forskningsprocessen är att tydligt förmedla de valda sökorden och 

sökstrategin viket görs under metodavsnittet 2.3 Urval. Vidare kommer den valda litteraturen 

och de vetenskapliga artiklarna användas för att presenteras via en tidsaxel under avsnittet 

resultat. Det är under resultatet informationen som tagits in kommer att bearbetas och 

analyseras för att sedan kunna komma fram till en avslutande diskussion och samman-

fattning. 
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2.2 Datainsamling 

Det finns flera sätt att samla in data och information på. Patel och Davidson (2011) beskriver 

att det kan vara allt från dagböcker, filmer till vetenskaplig forskning. Dessa källor 

kategoriseras till antingen primära eller sekundära källor. Primära källor innebär att 

författarna är de första att bearbeta informationen i källan, enligt Patel och Davidson (2011) 

är det ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter som är de primära källorna. Det kan 

till exempel vara sammanställning av intervjuer och enkäter. Sekundära källor innebär istället 

att informationen kommer från tidigare primära källor som har sammanställts av andra 

forskare. 

Intervjuer och annan insamling av primär data är inte möjlig för denna typ av arbete då det är 

en teoretisk uppsats där en historia om ett begrepps utveckling undersöks och berättas. Det 

skulle vara svårt att besvara syftet och frågeställningarna via intervjuer eller enkäter. I denna 

uppsats används därför uteslutande sekundära källor bestående av vetenskapliga artiklar, 

litteratur i form av böcker och även internetsidor. Processen att finna vald data har haft en 

central del i uppsatsen då hela uppsatsen bygger på insamlad data. Därför är det av stor 

viktigt att både beskriva insamlingsprocessen tydligt, vilket görs under 2.3 Urval, samt att 

visa på vilket sätt och vilka kriteriet den valda datainsamlingen måste uppfylla för att vara 

trovärdig vilket beskrivs under 2.4 Källkritik. 

 

2.3 Urval 
 

I första hand eftersöks och används vetenskapliga artiklar och i andra hand böcker. Vissa 

undantag från det har gjorts, till exempel i en del fall där artiklar har refererat till böcker har 

istället den källan använts, om den funnits tillgänglig. Ibland har böcker berättat mer 

ingående historier och bedömts vara mer användbara för uppsatsen och gett bättre 

information till händelser i tidsaxeln. De internetsidor som har valts är övervägda utifrån 

trovärdighet, relevans och bidrag. De källor som tagits från sidor på internet är därför endast 

från myndigheter samt officiella hemsidor för några av de organisationer som beskrivits i 

uppsatsen, till exempel EUs hemsida, IFRS.org och SEC.gov. 

Urvalet av artiklar har varit en viktig del av processen i uppsatsen då den baserar sig på 

tidigare forskning vilket kräver att den valda forskningen är trovärdig. Det har forskats 

mycket inom området och det har inte funnits möjlighet att undersöka och tillämpa all 

forskning vilket innebär att ett urval har varit ett måste. Valet av artiklar har utgått från att de 

ska vara relevanta och bidragande till verkligt värde samt ge information om både händelser 

och organisationer som anses påverkat utvecklingen av begreppet. Artiklar som inte är 

vetenskapliga har valts bort då de anses inte vara lika trovärdiga. Detta har kontrollerats 

genom peer reviewed. Flera bra artiklar har ändå valts bort på grund av att det har behandlat 

fel område. Till exempel har artiklar som berört Australiens, Japans eller Indiens redovisning 

valts bort då det inte kommer att ge något bidrag till att besvara syftet. Vissa referenser har 

gjorts till artiklar som inte räknas som vetenskapliga men i de fallen har en bedömning och 

avvägning mot innehåll, relevans och bidrag för uppsatsen vägt upp. Eftersom det finns 

mycket forskning inom redovisning berör flera forskare samma sak, då har valet oftast fallit 

på den artikeln som har flest citeringar. Citeringar innebär att andra forskare har refererat till 

den artikeln vilket betyder att flera andra anser att den är bra och trovärdig. 
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Utbudet har dock, till viss del ofrivilligt, begränsats på grund av Högskolan i Gävles tillgång 

till artiklar. Det har gjort att åtkomsten till äldre artiklar är hämmad i uppsatsen. Liksom 

tidigare nämnts har även litteratur använts i fall då det har ansetts ge ett bättre bidrag än vad 

artiklar skulle ha gjort. Litteraturen har främst hämtas från Högskolan i Gävles bibliotek och 

ibland fjärrlånats från andra bibliotek. 

För att finna de artiklarna som används i uppsatsens har främst sökning skett genom 

Högskolan i Gävles hemsida med sökmotorn Discovery. Discovery är en sökmotor som 

Högskolan i Gävle betalar en licens för att få tillgång till artiklar från olika tidskrifter. För att 

på ett smidigt sätt få en uppfattning om tillgången och utbudet av artiklar och lätt kunna läsa 

abstract har Google Scholar också vara en användbar sökmotor. Även fast Google Scholar är 

användbart är det genom Discovery som hämtningen och nedladdningen av artiklarna har 

skett då Google Scholar kräver betalning för den fullständiga versionen av artikeln. Ett 

problem som har funnits med Discovery är att licensen är begränsad vilket innebär att även 

utbudet har varit begränsat och det har medfört att det ej funnits åtkomst till vissa intressanta 

artiklar som eventuellt skulle kunnat bidra till uppsatsen. När en väsentlig del av uppsatsen 

var skriven och endast en mindre del återstod gavs tillgång till en annans högskolas databas 

där tillgången av artiklar är större och det finns möjlighet att få tag i äldre artiklar vilket 

underlättade arbetet.  

I processen att finna relevanta artiklar har sökord varit viktiga. Vid artikelsökning via 

Discovery används sökord vilka kan ge otroligt många träffar på förslagna artiklar. För att 

minimera antalet förslagna artiklar och endast få upp artiklar av relevans har sökningarna 

begränsats till att endast visa de artiklar som är peer reviewed och som finns tillgänglig i 

fullständig version. För att visa hur sökstrategi har varit visas ett exempel med sökordet ”Fair 

Value”. Vid en sökning i Discovery kommer 57 955 förslag på artiklar. Efter att sökningen 

begränsas till att endast visa artiklar som är peer reviewed blir förslaget 29 788 och för att 

begränsa sökningen ytterligare valdes att alla artiklar skulle vara i full text blir antalet 22 104 

vilket förfarande är väldigt många. För att minska antalet ytterligare användes sökorden i 

kombination med varandra för att få upp så relevanta artiklar som möjligt. Läggs 

”accounting” till i kombination med ”Fair Value” blir antalet artiklar 2 499 stycken. För att få 

ned antalet träffar ytterligare har fler ord lagts till, exempelvis ”IASB”. Den sökningen blir då 

avgränsad till 123 träffar.  

Då tidsaxeln sträcker sig över en lång period har sökorden varierat beroende till vilken del av 

tidsaxeln informationen behövts. Genomgående har, verkligt värde, fair value, accounting, 

history, redovisning, true and fair, rättvisande bild varit sökord som används under hela 

arbetet i olika kombinationer. Det beror främst på att undersökning grundar sig på verkligt 

värde samt att uppsatsens skrivs inom redovisning. Under den tidigare delen av den 

undersökta tidsperioden har sökord som ”inflation”, ”deflation”, ”Sverige”, ”ABL” används 

både som enskilda sökord och i kombination med andra sökord för att få artiklar som är 

lämpliga till uppsatsen. Vidare har sökord som ”Kreuger & Toll”, ”Match King”, ”Kreuger” 

och ”Kreuger crash” används för att finna artiklar inriktade på den stora konkursen 1932. 

Kreugerkraschen är en av de händelser som det framkommit att det finns mycket forskning 

och redogörelse kring. I de fallen har valet av källor fallit på välkända författare för att stärka 

trovärdigheten och även för att många av artiklarna som berör ämnet har referenser till dessa 

författare. Senare i tidsaxeln har sökningarna kring organisationer som IASC, FASB, SEC, 

används allt oftare genom att deras betydelse för uppsatsen ökat ju längre fram i tiden vi 

kommer. Allt längre in i uppsatsen blev även sökningarna mer och mer avancerade genom att 

fortsatt hade de flesta ordkombinationerna redan används ett flertal gånger. Istället söks 
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artiklar med hjälp av hela meningar och författarnas namn, som exempel ”convergence 

between IASB and FASB 2001” eller ”Zeff” eller ”Parker and Nobes” då det visade sig med 

tiden att dessa författare hade gjort flera bra artiklar. 

Genom att tidsaxeln sträcker sig över 100 år har många artiklar studerats och en stor del av 

dem har valts bort. Processen har sett ut så att först har sökord använts för att komma in på 

artiklar som eventuellt berör den eftersträvade informationen för att sedan vid många 

förslagna artiklar också lägga till ytterligare kombinationer av ord i sökningen på det sätt som 

beskrivits ovan. Flera artiklar valdes bort då rubriken till artikeln inte uppfattades relevant för 

uppsatsen och när namnet på artikeln har verkat intressant har dess abstracts läst för att bilda 

en uppfattning om huruvida artikeln är intressant och eventuellt värdefull för uppsatsen eller 

inte. Ansågs abstracten vara av intresse granskades resultatet för att få en uppfattning vad 

artikeln kom fram till. Ansågs resultatet vara intressant lästes artikeln i sin helhet och 

sparades i referensprogrammet Zotero för att enkelt kunna hitta artikeln och använda den i 

uppsatsen. Zotero är ett internetbaserat program som lagrar artiklar, rapporter, böcker och så 

vidare för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna finna artikeln igen. Det har efterstävats att 

inte använda endast engångsreferenser då det anses som rörigt och uppsatsen som helhet blir 

mindre trovärdig.  

 

2.4 Källkritik 
 

Källkritiken har en central och viktig roll i uppsatsen eftersom den bygger på sekundära 

källor. Syftet med källkritik framhåller Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) är att 

kontrollera att källan är valid, att den har relevans för kontexten och att den är reliabel. 

Vidare skriver de att källkritik handlar om en urvalsprocess där författarna samlar in material, 

rensar bort sådant som inte håller kvalitetsmässigt och behåller information av relevans. Vid 

all forskning förekommer en viss förvrängning av information menar Alvesson och 

Sköldberg (2008). De anser att det beror att det är en lång väg mellan forskare och den 

verklighet som studeras och att det är näst intill omöjligt att studera verkligheten precis som 

den är. Författarna framhåller att varje forskare och individ har egna sätt att tolka vad som 

händer framför dem. För att skapa ett trovärdigt arbete krävs att författaren redovisar var 

informationen kommer från så läsaren själv kan vara kritisk mot den text som studeras. Det 

finns många sätt att se till källkritik. Både Alvesson och Sköldberg (2008) och Eriksson 

Wiedersheim-Paul (2006) beskriver fyra traditionella kritiska punkter gällande källkritik vid 

skriftlig rapportering. Ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet av nedanstående 

punkter bidrar till en ökad trovärdighet och kvalité på ett arbete. 

 

Äkthetskritik handlar om att göra en bedömning av sanningsnivån i källan och avgöra om den 

är förfalskad eller manipulerad på något sätt. Eftersom sekundära källor är verk av någon 

annan finns alltid risken att den innehåller felaktig information uppmärksammar Flesher och 

Samson (1990). Denna uppsats bygger främst på artiklar som blivit publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter vilka räknas som trovärdiga. Äktheten bedöms även genom bland 

annat peer reviewed. Det innebär att artiklarna som används har blivit granskade och 

godkända av oberoende forskare innan publicering. Äktheten ökar även då flera av varandra 

oberoende källor skriver samma sak. Uppsats bygger en tidsaxel med start i början av 1900-

talet och fram till nutid och i regel ökar förekomsten och tillgången av information succesivt 

desto närmare nutid arbetet har kommit. Med tanke på det har informationen under vissa 

delar av tidsaxeln inte styrkts mot flera andra källor på samma sätt som vore önskvärt. 
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Tendenskritik omfattar författarens bakomliggande orsak till det berättade. Finns det skäl eller 

en omedveten orsak för författaren att göra en snedvriden bild av historien? Det kan visa sig 

genom speciella ordval eller utelämnande av viss information. I så stor utstäckning som 

möjligt har detta försökts att undvikas genom att använda olika källor som är oberoende av 

varandra. 

 

Samtidighetskritik riktas mot hur lång tid från händelsen eller iakttagelsen som den skriftliga 

källan upprättades. I regel räknas en källa som mer trovärdig desto närmare dessa två ligger 

varandra i tiden. Information gällande första delen av 1900-talet är mer svårtillgänglig och 

existerar i betydligt mindre omfattning än informationen gällande den senare delen av 

tidsaxeln. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att det blivit lättare att dokumentera 

information under tidens gång. Även forskningen har blivit mer omfattande under åren. Det 

gör att källorna i många fall ligger närmare nutid snarare än nära till själva händelsen eller 

den information som beskrivs.   

 

Beroendekritik baseras på källornas inflytande av varandra. En källa räknas som mer 

trovärdig om den inte har berättats i flera led av olika författare. Det är också relevant att göra 

en bedömning av i hur stor utsträckning källor har lett in till andra källor och hur stor 

betydelse det har haft för helhetsstrukturen för arbetet. I största möjliga mån har 

informationen i denna uppsats tagits från källor där informationen inte har berättats via flera 

tidigare författare. 

 

 

2.5 Metodkritik 

Brister som kan tänkas med en systematisk litteraturstudie är att ingen empirisk undersökning 

utförs, som till exempel intervjuer, enkäter eller hypotesprövning. Genom att utföra en 

hypotesprövning går det att bevisa om något är sant eller falskt mot just den hypotesen. Vid 

en litteraturstudie är det svårare att påvisa att något är sant eller falskt utan det går endast att 

beskriva och förklara olika fenomen och händelser. Det kan i sin tur leda till en uppfattning 

om att den valda forskningsprocessen är mer lämpad vid större forskningsprojekt än en 

kandidatuppsats som inte har möjlighet att bli lika omfattande som är önskvärt hos en 

litteraturstudie. Tid är en faktor som påverkar omfattningen av denna uppsats, detta då de tar 

långt tid att undersöka alla forskning på området. Fördelen med en litteraturstudie är att 

läsaren kan få en förståelse för sökprocessen och genom det läsarna granska både processen 

och uppsatsen samt vara kritisk till den.  

Studien har en utgångspunkt från 1910 vilket valdes för att få med flera viktiga händelser 

som har påverkat hur utvecklingen av verkligt värde har sett ut. Det har funnits funderingar 

och flera diskussioner om att göra en kortare tidsaxel, eventuellt från 1970-talet då både 

IASC och FASB bildades vilket var viktigt för begreppets utveckling, för att kunna gå 

djupare vid varje händelse och beskriva effekterna av dessa händelser tydligare. Den största 

anledningen till att den längre tidsaxeln valdes var för att annars skulle viktiga händelser för 

begreppets utveckling utelämnas och genom det skulle inte läsaren få samma breda kunskap 

som dem får vid den längre tidsaxeln. Vid en kortare tidsaxel skulle läsaren få en djupare 

kunskap om få faktorer och som författare ville vi ge en bredare kunskapsbild. Samtidig som 

längden på tidsaxeln gjordes bestämdes att den endast skulle innehålla olika finansiella 

krascher och betydande organisationer för normgivningen inom Europa och USA. Det 

innebär att ett medvetet val gjordes att inte ta med viktiga personen, banker och andra aktörer 

som kan ha haft en viktig påverkan på verkligt värde. Valet har främst grundat sig på att 
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uppsatsen skrevs under en begränsad tid och därför var avgränsningar viktiga att göra. Detta 

bestämdes i ett tidigt skede i informationssökningen då det framkom att händelser som till 

exempel börskraschen och bildandet av SEC spelat en avgörande roll för utvecklingen av 

verkligt värde. Av den anledningen var både längden på tidsaxeln och avgränsningen till att 

se olika händelsers och organisationers betydelse naturlig att göra. 

En annan aspekt av tidsaxeln som är viktig att belysa är att den senare delen av tidsaxeln tar 

upp många fler händelser och varje händelser blir djupare och mer ingående är i den tidigare 

delen. Det är ett medvetet val som främst beror på två faktorer. Det första är att tillgången till 

information om de senare händelserna, är betydligt lättare att tillgå information då 

dokumentationen genom åren har ökat och att internet gör det möjlighet att få tillgång till 

utländska artiklar. Det andra är att de betydande händelser för utveckling av begreppet 

verkligt värde ökade under den mer moderna tiden vilket har belysts under avsnittet avslutade 

diskussion genom att tidsaxeln har delats upp i tre tidsepoker där det sista tidsepoken är 

kortare än det andra två och innehåller fler händelser. 
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3. Referensram 
 

Referensramen är indelad i tre avsnitt. En praktisk del som beskriver redovisningstraditioner, 

principer och organisationer som återkommer i tidsaxeln och en teoretisk del som förklarar 

två redovisningsteorier som genom en diskussion i analysen kommer att kopplas samman 

med den tidsaxeln. Till sist presenteras tidigare forskning inom området. 

 

 

3.1 Praktisk referensram 
 

I den praktiska referensramen presenteras principer och begrepp som läsaren behöver ha en 

förståelse kring inför tidsaxeln. Vidare ges även en överblick av vilka standardsättande 

organ som haft betydelse för utvecklingen av begreppet verkligt värde. 

   

3.1.1 Redovisningstraditioner 

 

Redovisning kan spåras långt bakåt i tiden men enligt Marton (2013b) har det inte funnits 

någon reglering av hur den ska utformas. Redovisningstraditionerna kommer från början 

utifrån vilket behov redovisningen skulle fylla förklarar Marton (2013b). I Storbritannien och 

USA drevs utvecklingen av redovisningsregleringen ur behovet av en mer komplex 

redovisning under den senare delen av 1800-talet skriver Marton (2013b). Det var aktiva 

finansiella marknader, främst aktiemarknaden som var i behov av reglering. Regleringen 

utarbetades då genom praxis och sköttes av revisorer och inte genom statlig reglering (Holm 

och Persson, 2004). 

 

På den tiden i Sverige och övriga kontinentala Europa fanns det inte någon speciellt 

omfattande aktiemarknad. Det fanns således inte heller något stort behov av 

externredovisning eftersom att företagen i regel inte finansierades genom aktieägare menar 

Marton (2013b). Vidare förklarar han att användare av de finansiella rapporterna i stort sett 

bara var företagen själva och bankerna, vilka var de som i stor utstäckning finansierade 

företagen. Behovet av reglerad redovisning var därmed annorlunda i Europa mot för i USA 

och Storbritannien. Istället var det skattesystemet som drev utvecklingen mot reglerad 

redovisning i Europa via framförallt Tyskland (Holm och Person, 2004). Affärsredovisning 

sammanlänkades då med skatteredovisningen just eftersom det inte fanns något behov av 

separat lagstiftning gällande affärsredovisning (Marton, 2013b). Det här skattebaserade 

redovisningssystemet som utvecklades i Europa, med undantag från Storbritannien, har 

kommit att benämnas kontinental-europeisk redovisningstradition (Marton, 2013b). 

 

I Storbritannien och USA utarbetades reglering för skatteredovisning vid sidan av 

affärsredovisningen utan att sammankopplas. Den statliga inblandningen i regleringen för 

både redovisning och revision har ökat succesivt i samband med bland annat 

Kreugerkraschen och även senare finansiella kriser hävdar Marton (2013b). Dock är det 

fortfarande en privat organisation, FASB, som utformar redovisningsreglerna och 

myndigheterna har en mer övervakande roll. Denna utveckling kallas för angloamerikansk- 

eller anglosaxisk-redovisningstradition (Marton, 2013b). 

 

Under 1980- och 1990-talen var det många länder i Europa som upplevde att den skatte-

baserade redovisningen inte var tillräcklig. Det var på grund av börsernas snabba tillväxt som 
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företagen upplevde behov av ökad reglering för aktiemarknaden. Marton (2013b) förklarar att 

många länder därför införde separat redovisning för börsnoterade företag, likt det 

angeloamerikanska systemet. Parker och Nobes (2004) noterar att skillnaderna mellan de 

olika traditionerna minskar och att likheterna mellan Storbritanniens och USAs redovisning 

har färre likheter än vad USA och Tyskland har. Sedan 1980-talet har utvecklingen gått mot 

en harmoninsering av redovisningspraxis vilket Nilsson (2005) menar är ett komplext arbete 

då redovisningen har uppkommit av skilda anledningar och därmed är redovisnings-

modellerna olika för de olika traditionerna. Både IASB och FASB har bygger främst på den 

angeloamerikanska modellen men många av EUs medlemsländer följer den kontinental-

europeiska traditionen vilket gör harmoniseringsarbetet mer komplext (Marton, 2013b).  

 

3.1.2 Principer och begrepp 

 

I denna sektion avhandlas principer som nämns i uppsatsen då syftet med uppsatsen är att 

undersöka ett begrepp som berörs och påverkas av andra principer. Därför är det viktigt att 

tydliggöra dessa då de inte kommer att förklaras vidare i uppsatsen utan endast nämnas. 

 

 

God redovisningssed  
 

All redovisning ska följa god redovisningssed vilket innebär att redovisningen behöver följa 

den lagstiftning som finns samt branschens praxis. Det finns några grundläggande antaganden 

enligt den föreställningsram som branschorganisationen FAR tagit fram. I föreställnings-

ramen ges förklaring av vilka kvalitativa egenskaper som informationen i finansiella 

rapporter förväntas ha. De fyra viktigaste egenskaperna för informationen i redovisningen är 

begriplighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och relevans och i IFRS 2014 föreställningsram p 

25-32 beskrivs egenskaperna enligt följande: 

 

Begriplighet syftar till att informationen i finansiella rapporter ska vara enkel att förstå, under 

förutsättningen att användarna har förkunskap inom ekonomi, affärsverksamhet och 

redovisning. Information som är relevant för beslutsunderlag får inte utelämnas med 

anledning av att den verkar för komplicerad eller svårbegriplig, i de fallen förväntas 

användarna granska informationen med djupare noggrannhet. 

 

Tillförlitlighet innebär att informationen i rapporterna måste gå att lita på och den får inte 

innehålla felaktigheter. Informationen måste vara neutral och får således inte vara vinklad. 

För att information ska vara tillförlitlig bör den ge en korrekt bild av företagets finansiella 

ställning. Finansiella rapporter ska visa transaktioner och övriga händelser som har gett 

upphov till företagets tillgångar och skulder. Det finns dock alltid en risk för att rapporterna 

inte ger en helt korrekt bild av den finansiella ställningen vilket kan bero på vinklad 

information men också svårigheter med att värdera vissa tillgångar. 

 

Jämförbarhet ställer krav om att företagen ska hålla fast vid samma redovisningsprinciper 

under en längre tid. Det ska lämnas information om vilka principer som företagen har valt att 

tillämpa och vid ändringar ska effekterna av det redovisas. Det här för att användarna ska ha 

möjlighet att göra jämförelser av de finansiella rapporterna, dels mellan olika perioder inom 

det egna företaget och dels mot andra organisationer samt vid olika tidpunkter. Genom det 

ges en bild av trender och en långsiktig utveckling av ett företags finansiella ställning. 
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Relevans betyder att informationen i rapporterna måste vara relevant för användarna så de 

kan använda informationen som underlag för sina beslut. Relevansen av informationen mäts i 

huvudvida den underlättar bedömningen av händelser som är aktuella, historiska eller 

framtida som i sin tur gör det lättare att fatta beslut. 

 
 

Rättvisande bild  

 

Begreppet “true and fair” infördes i Storbritanniens Companies act år 1947 och det syftar till 

att främja marknadens informationsbehov framför andra funktioner samt ge den mest 

rättvisande bilden mot marknaden (Soderstrom och Sun, 2008). Det var under 1960-talet som 

intresset för “true and fair view” började växa och Parker och Nobes (1994) menar att det 

fanns flera faktorer för detta, bland annat debatten om verkligt värde kontra 

anskaffningsvärde. När Storbritannien gick med i EU infördes begreppet i det fjärde 

bolagsdirektivet och det var så begreppet spreds internationellt (Nilsson, 2005).  

 

Sverige blev medlem i EU 1995 och begreppet introducerades i svensk lag från och med 

1997. Parker och Nobes (1994) skriver att begreppet inte har någon tydlig definition och att 

begreppet har översatts på olika sätt i många länder. Den svenska översättningen är enligt 

Parker och Nobes (1994) “en rättvisande bild” och är hämtad från den danska tolkningen. 

Målsättningen för redovisningen är att den som helhet ska ge en rättvisande bild av företagets 

ställning och det ska enligt Nilsson (2005) uppnås genom att tillämpa god redovisningssed. 

 

 

Anskaffningsvärde  

 

Den mest förekommande värderingsmetoden är enligt IFRS 2014 föreställningsramen p 101 

anskaffningsvärde. Där definieras anskaffningsvärde enligt nedan 

 
Tillgångar redovisas till det belopp som vid anskaffningstillfället erlagts som betalning i form av 
likvida medel, eller till verkligt värde av tillgång som i samband med anskaffningen lämnats i byte. 

Skulder redovisas till det belopp som motsvarar det som erhållits i utbyte för förpliktelsen eller, i vissa 

fall (exempelvis när det kommer till inkomstskatteskulder), till det belopp som, vid normal verksamhet, 

måste betalas för att reglera skulden (IFRS 2014 förställningsram p 100). 
 

Anskaffningsvärdet baseras på en historisk kostnad på en affärstransaktion som hade ett 

konkret pris och därför hävdar Marton (2013a) att det är en metod som kräver minst 

bedömning. Redovisning till anskaffningsvärde förklarar Nilsson (2005) innebär att 

redovisade värden inte förändras oavsett om mätenheten är stabil. Vidare betyder det att 

anskaffningsvärde inte tar hänsyn till inflation och kan därför bli irrelevant för investerare. En 

fördel med att värdera enligt anskaffningsvärde menar Nilsson (2005) är att värdet inte 

riskerar att manipuleras eller baseras på subjektiva värderingar.  

 
 

Verkligt värde och IFRS 13 

 

Verkligt värde är ett dynamiskt begrepp som har haft olika innebörder i olika delar av världen 

och vid olika tidpunkter i historien. Begreppets historiska innebörd kommer att undersökas i 

tidsaxeln. Här presenteras den nuvarande standarden för värdering till verkligt värde. 
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IFRS 13 behandlar värdering verkligt värde. Standarden anger inte när värdering till verkligt 

värde ska göras utan det behandlas i respektive IFRS för den tillgång eller skuld som ska 

värderas. Denna standard trädde i kraft i januari 2013. Innan dess fanns många olika 

standarder för värdering till verkligt värde. Denna standard ersatte dem och nu finns endast 

en uppsättning regler för denna typ av värdering. IFRS 13 (1255/2012/EU) p 9 definierar 

verkligt värde som: 

 
det pris som vid värderingstidspunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. 
 

I IFRS 13 (1255/2012/EU) p 2 beskrivs verkligt värde som en marknadsbaserad värdering-

smetod. För vissa tillgångar och skulder finns det marknadsinformation tillgänglig men för 

andra tillgångar och skulder finns det ingen tillgänglig prisinformation. IFRS 13 

(1255/2012/EU) p 2 beskriver vidare att syftet med verkligt värde är att även om det finns 

eller inte finns tillgänglig marknadsinformation ska priset uppskattas vid värderings-

tidpunkten av försäljning, alltså exitpriset. 

 

Laux och Leuz (2009) och Hitz (2007) bland flera, beskriver tre nivåer av data som kan 

användas vid värdering till verkligt värde. Nivå ett är när det finns en aktiv marknad med 

identiska tillgångar och skulder ska prissättningen och värderingen vara densamma. Nivå 

två är hypotetiska priser som har uppskattats genom observerbar data från aktiva 

marknader på liknande tillgångar och skulder. Nivå tre används när det inte finns 

observerbar data och värderingen baseras på antaganden och bedömningar. 

 

 

 

 
Figur 1. Hierarki för värdering till verkligt värde i tre nivåer.  

 

Nivå ett 
Nivå ett ger den mest objektiva och tillförlitliga värderingen menar Ronen (2008). Det 

innebär att det finns en aktiv marknad med identiska tillgångar och skulder där 

marknadspriserna lätt går att observera och använda som värderingsmått för egna tillgångar 

 

Nivå ett 

Noterade priser på aktiva markanader för identiska 
tillgångar eller skulder. 

  

Nivå två 

Noterade priser för liknande tillgångar och skulder på 
aktiva marknader eller; noterade priser för identiska 

tillgångar på marknader som inte är aktiva 

 
 

Nivå tre 

Varken noterbara priser  eller aktiva marknader för 
tillgångar och skulder 
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och skulder, utan att göra egna bedömningar. Fahnestock och Bostwick (2011) skriver att i 

nivå ett sker således en så kallad mark-to-market prissättning. 

 

Nivå två 
När det inte finns aktiva marknader med identiska tillgångar och skulder sker värdering 

utifrån observationer på aktiva marknader med liknande tillgångar och skulder. Marton 

(2013a) beskriver att nivå två också kan innefatta priser på marknader som inte är aktiva. 

Data får inte mätas enligt nivå två om data enligt nivå ett finns tillgänglig. 

 

Nivå tre 
Sist i värderingshierarkin tillämpas nivå tre som innebär att det inte finns observerbar data. 

Marton (2013a) skriver att värderingen istället görs utifrån antaganden och bedömningar från 

företaget. Det ställs höga krav på upplysningar om hur värderingen har skett när den har 

behövt göras enligt nivå tre. Marton (2013a) hävdar att det beror på att intressenter ska ges 

möjlighet att göra en bedömning kring relevansen och riktigheten i värderingen. Denna 

metod är, i motsats till nivå ett, subjektiv och värderingen sker via mark-to-model enligt 

Fahnestock och Bostwick (2011). 

 

Enligt Fahnestock och Bostwick (2011) kallas nivå ett och två för mark-to-market med nivå 

tre kallas för mark-to-model. Ett problem som finns med värdering enligt mark-to-model är 

att värderingen blir subjektiv. Hitz (2007) menar att det beror på att det sällan eller aldrig 

existerar perfekta marknadsförhållanden eller ens liknande produkter på marknaden. Det 

betyder att olika parter kan göra olika bedömningar av värdet och att det därmed finns risk 

och utrymme att manipulera värderingen. Dessa parter kan vara agenter som genom 

principalens räkning ska göra värdering. Agenten och principalen drivs inte alltid av samma 

intressen och därmed finns risk att de inte gör samma värdering menar Ronen (2008). Ett 

annat problem som Laux och Leuz (2009) tar upp är att det går att manipulera resultaten i 

verksamheter då värderingen blir mer flexibel vid tillämpning av redovisning till verkligt 

värde. I motsats till det menar Barlev och Haddad (2003) istället att redovisning till 

anskaffningsvärde ger mer utrymme för manipulation då de påstår att resultatet som redovisas 

inte är relevant och aktuellt. De menar att det inte visar hur företaget presterar egentligen utan 

värdet som redovisas kan i själva verket vara långt ifrån dåvarande marknadsvärde. 

 

3.1.3 Organisationer som ger ut redovisningsstandarder 

 

I denna sektion kommer olika organisationer att presenteras för att skapa en grundförståelse. 

Här kommer även belysas att vissa länder har standarder i form av lagstiftning, så som 

kontinental lagstiftning, vilket innebär regler i lag. Medan andra inte har lika mycket 

lagstiftning i form av regler utan mer i form av rekommendationer, såsom Anglosaxiska 

traditionen. Det kommer framgå vilka organisationer som berörs av vilken tradition.   

 

 

Europeiska Unionen - EU 

 

EU har stor betydelse för all lagstiftning för medlemsländerna genom att de utfärdar direktiv 

som medlemsländerna är tvungna att implementera i sin nationella lagstiftning skriver 

Marton (2013b). Direktiven är till för att harmonisera lagstiftningen inom EU. Nilsson (2005) 

beskriver att harmoninseringen av redovisningsnormerna är komplex då EU innefattar både 

länder från den angeloamerikanska och den kontinentaleuropeiska traditionen. Brackney och 
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Witmer (2005) förklarar dock att varje land får utrymme att i viss mån tolka direktiven så att 

de kan anpassas till den nationella lagstiftningen. 

 

Brackney och Witmer (2005) skriver att ända sedan 1978 har EG och senare EU haft en 

central roll för redovisningslagstiftningen genom två bolagsdirektv. EG gav då ut det fjärde 

bolagsdirektivet som är det viktigaste direktivet gällande inflytande på normbildningen i 

redovisningen. Det beskriver bland annat hur årsbokslutet ska utformas med 

uppställningsformer för balans- och resultaträkning. Det sjunde direktivet utfärdades några år 

senare, 1983, och det behandlar koncernredovisning berättar Brackney och Witmer (2005). 

Dessa direktiv har omarbetats några gånger under åren och år 2013 ersattes dem med ”det 

nya bolagsdirektivet” (Justitiedepartementet, 2014). Det nya direktivet innefattar reglerna i 

det tidigare två direktiven och en del ändringar och utveckling som främst gäller för mindre 

företag. Det nya bolagsdirektivet måste implementeras i nationell lagstiftning senast 20 juli 

2015. Det nya direktivet påverkar inte tillämpningen av de internationella redovisnings-

standarderna som utfärdas av IASB och som börsnoterade samt koncerner företag är skyldiga 

att följa (Justitiedepartementet, 2014). 

 

År 2002 beslutade EU att anta IASBs redovisningsstandarder vilka blev tvingande för 

börsnoterade företag samt koncerner inom EU år 2005 (Barth et al. 2008). Det innebär vidare 

att EUs medlemsländer påverkas av konvergensarbetet mellan IASB och FASB (IFRS, 

2014). 

 

 

International Accounting Standards Board - IASB 

 
1973 formade nio normgivande länder IASC för att tillsammans skapa redovisnings-

standarder som skulle kunna användas världen över. De redovisningsstandarderna som IASC 

arbetade fram kallades för IAS och kom ut för första gången 1975 (Fritz och Lämmle, 2003). 

Karlsson och Wahlberg (2004) skriver att IAS aldrig var tvingande standarder men att flera 

länder ändå valde att använda sig av dessa.  

 

IASC utvecklades och ersattes år 2001 av IASB som är en icke-vinstdrivande normgivande 

organisation precis som IASC. Aqel (2012) tar upp att IASBs huvuduppdrag är att utveckla 

en uppsättning internationella redovisningsstandarder som skulle vara av hög kvalité, 

transparenta och jämförbara och dessa standarder kallas för IFRS som 2001 ersatte IAS. År 

2005 antog EU dessa standarder vilket innebar att noterade bolag och koncerner inom EU 

blev tvungna att tillämpa redovisning enligt IFRS. Efter det att EU implementerade IFRS 

hade enligt Karlsson och Wahlberg (2004) totalt 90 länder antagit IFRS vilket innebar att 

IASB var det enda standardssättande organ med internationell accepterade standarder. För 

onoterade företag blev inte tillämpningen tvingande men de har möjlighet att frivilligt anta 

IFRS (Karlsson och Wahlberg, 2004). 

 

Karlsson och Wahlberg (2004) beskriver vidare att IASB är starkt influerad av den 

Angloamerikanska redovisningstraditionen. Författarna poängterar även att IASB har fått stor 

kritik för att deras standarder även blir formade av det. 
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Securities Exchange Commission - SEC 

 

SEC skapades år 1934 av kongressen i USA som en följd av börskraschen 1929 och den 

följande depressionen. Enligt SEC (2014) var tanken att SEC skulle återvinna investerarnas 

förtroende för kapitalmarknaden, vilket de hade förlorat under depressionen. Detta skulle de 

göra genom att tillförse marknaden och investerarna med tillförlitlig information och skapa 

tydliga regler för att göra handeln mer ärlig. Nilsson (2005) berättar att SEC fortfarande ser 

över börshandeln i USA och bedriver statlig kontroll av redovisningen för de börsnoterade 

företagen. Nilsson (2005) påpekar även att SEC har laglig rätt att bestämma över 

redoviningens utformning men att de i första hand endast bedriver övervakning. Reglering 

gällande redovisning förlitar SEC till den normbildning som FASB upprättar och för revision 

AICPA. 

 

 

American Institute of Certified Public Accountants - AICPA 

 

AICPA skapades 1887 och är enligt Nilsson (2005) den största amerikanska revisions-

organisationen. Organisationen har genom åren haft en stor betydelse för den amerikanska 

motsvarigheten till ”god redovisningssed” enligt Meyer (1974). AICPA grundade nuvarande 

normbildare i USA, FASB och har således haft en stor betydelse för redovisnings-

utvecklingen. Vidare skriver Nilsson (2005) att organisationen även har haft ett indirekt 

inflytande över normbildingen i USA då AICPA finns med och väljer representanter till 

FASB.  

 

 

Committee of Accounting Procedure - CAP 

 
CAP bildades 1936 av AICPA och var enligt Svensson och Wahlberg (2004) den första privat 

organisationen som utvecklad amerikanska redovisningsstandarder. Fagerström och Lundh 

(2002) menar att införandet av CAP både berodde på införandet av SEC och för att de 

professionella inom finansiell rapportering efterfrågade det. År 1959 ersattes CAP av APB då 

AICPA ansåg enligt Svensson och Wahlberg (2004) att APB inte hade gjort tillräckliga 

framsteg. 

 

 
Accounting Principles Board - APB  

 
AICPA grundade år 1959 APB och delegerade ansvaret för utfärdande av redovisnings-

principer till dem enligt Meyer (1974). APB utgjords av professionella akademiker och 

revisorer och det skulle göra APB självständiga och fri från myndighetsstyre. Syftet med 

organet var att de skulle ge ut redovisningsprinciper i USA och de gjorde mellan åren 1959 

och 1973 31 uttalanden. APB ansågs dock vara för styrt av myndigheter då de begränsades av 

SEC. APB ersattes senare av ett organ som fick större frihet att utveckla standarder enligt 

Nouri och Pannone (2010). 
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Financial Accounting Standards Board - FASB 

 

FASB ersatte år 1973 tidigare APB och enligt Holm och Persson (2004) är FASB en privat 

organisation som fick uppdrag från SEC att skapa redovisningsstandarder för USA. De menar 

att fast FASB är en organisation som drivs av professionella och är separat från staten kan 

SEC fortfarande bestämma över FASB.  FASB är en organisation vars uppdrag är att upprätta 

redovisningsstandarder som ska förbättra de icke-statliga företagens finansiella rapportering 

och redovisning. FASBs regelverk kallas för US GAAP. Holm och Persson (2004) menar att 

redovisningens grunder kommer från Storbritannien från början och därför finns det flera 

likheter mellan USA och Storbritannien. USA använder sig av den Anglo-Saxoniska 

traditionen. 2001 ingick FASB ett arbete med IASB för att tillsammans skapa en uppsättning 

av redovisningsstandarder som skulle vara internationella och accepterade globalt (Finansiell 

Accounting Standards Board, [FASB], 2014). 

 

 

Svenska standardsättare 
 

Enligt Larsson och Wasseniu (2004) är den svenska redovisningen har främst inspirerats från 

den tyska redovisningen som innebär att redovisningen är starkt kopplad till de rättsliga 

kraven. Det menar författaren beror på att flera av de professionella yrkesmännen utbildade 

sig i Tyskland. Vidare skriver de att den svenska redovisningen även är starkt kopplad till 

skatteförordningar. Holm och Persson (2004) skriver att den svenska och även de andra 

nordiska länderna använder sig av en blandning mellan den Anglo-Saxiska traditionen och 

den kontinentala traditionen men de skriver även att den svenska redovisningen lutar mer mot 

den Anglo-Saxiska traditionen. För skapandet av den svenska redovisningen har staten en 

viktig roll då BFN är ett statligt organ. 
 

 

Föreningen Auktoriserade revisorer - FAR 

 

FAR bildades 1923 vilket var enligt Nilsson (2005) en utbrytning från SRS som är Sveriges 

äldsta revisionsorganisation. FAR är en normbildande organisation som årligen ger ut en 

sammanställning av redovisningsregler och normer i Sverige. Nilsson (2005) tar även upp att 

det var FAR som bildade god redovisningssed i den svenska redovisningen 

 

 

Redovisningsrådet - RR 

 

RR bildades år 1989 av den svenska staten. RRs främsta uppgift var att förminska 

avvikelserna mellan IASC och bokföringslagen för att främja utveckling av god 

redovisningssed för de börsnoterade företagen enligt Jönsson (1996). Fagerström och Lundh 

(2009) skriver att FAR är en föregångare till RR och flera av FARs rekommendationer 

används fortfarande.  

 
 

Bokföringsnämnden – BFN 

 

BFN är en myndighet som skapades 1976 i samband med inrättandet av en ny bokföringslag, 

skriver Jönsson (1985). Huvuduppgiften för BFN är att arbeta för utvecklingen av god 

redovisningssed. År 1996 fastslogs det inom den statliga redovisningskommittén att BFN ska 
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ha det övergripande ansvaret för normgivningen som bedrivs vid sidan av lagen i Sverige och 

det inrättades i lag 1999 enligt Wallerstedt (2009). 

 

BFN ger ut allmänna råd kallade ”BFNAR” vilket inte är formellt bindande att tillämpa men 

är kopplade till grundbestämmelser i BFL eller ÅRL och måste läsas tillsammans med dem 

för att användas på rätt sätt. BFN ger även ut rekommendationer och uttalanden och Nilsson 

(2005) förklarar att dessa är kortare publikationer. 

 

 

 

3.2 Teoretisk referensram 
 

Deegan och Unerman (2011) menar att redovisningsteorierna hjälper till att förstå varför 

vissa människor väljer och behöver en viss typ av information. Redovisningsteorier kan 

förklara människans beteende i organisationer och hur den kommer att reagera på 

informationen. I denna uppsats kommer den institutionella teorin att appliceras och försöka 

beskriva hur begreppet verkligt värde har harmoniserats och fått en gemensam definition. 

Agentteorin kommer att försöka förklara den problematik som finns vid värdering till verkligt 

värde enligt mark-to-model.  

 

Det finns olika tillfällen som olika teorier är bättre lämpade än andra. Vissa teorier grundar 

sig i att förklara och förutse medan andra förskriver hur saker och ting ska vara. Sharma 

(2013) beskriver två framträdande forskningsperspektiv inom redovisningsteori, normativ 

teori och positiv teori. Hon menar även att det inte finns en enda syn på vad en teori är och på 

vilken teori som är bäst utan att det beror på användaren och tillämpningen av teorin. Miller 

och Bahnson (2010) förespråkar normativ teori och de hävdar att syftet med 

redovisningsteorier är att försäkra sig om att utveckla och tillämpa bästa redovisningspraxis. 

Miller och Bahnson (2010) menar därför att forskningen ska bygga på normativa 

redovisningsteorier som syftar till att utveckla metoder som bör användas istället för att ge 

beskrivningar av de metoder som redan tillämpas. Positiv teori är enligt Deegan och Unerman 

(2011) motsatsen till normativ teori då forskarna inom positiv teori utvecklar sin forskning 

genom att börja med ett antagande som sedan, genom logiskt resonemang, leder fram till en 

förutsägelse om hur någonting kommer att bli. Sharma (2013) skriver att det positivistiska 

förhållningssättet i forskning förklarar och förutser fenomen utifrån de modeller som 

existerar. 

 

3.2.1 Institutionell teori 

 

Institutionell teori är intressant att ta upp i uppsatsen då den förklarar varför företag blir 

homogena vilket i sin tur innebär att företagen blir mer harmoniserade. Genom att företagen 

blir mer homogena kommer det leda till att de ser saker och ting mer lika varandra och att 

deras syn blir mer homogen. 

 

I Dimaggio och Powels artikel från 1983 förklarar de företagens homogenitet och varför 

företagen tenderar att med tiden bli mer lika varandra. De menar att företagen i sin uppstart, i 

den tidigare delen av livscykeln, har större variation och skiljer sig mer åt. Det är företagens 

arbetssätt och struktur som skiljer sig åt. Senare i livscykel när företagen är mer etablerade 

blir de mer lika och homogena till varandra vilket då beror på externa faktorer. Författarna 
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menar att när företagen formar sin struktur blir mångfalden mindre och homogenisering av 

företagen blir ett faktum. Vidare tar de upp att utvecklingen av företagsstrukturen och 

metoder då de drivs mer av processen att göra företagen mer och mer lika varandra och 

mindre av konkurrens från andra företag samt av behovet av att vara effektiva. 

 

Enligt Dimaggio och Powell (1983) kallas företag som är homogena, de som använder sig av 

samma struktur och metoder, isomorfism, vilket är den institutionella teorin. De menar att 

isomorfism är en process som innebär att ett företag som är verksamt inom ett område 

kommer att påverkas av de andra företagen inom området eftersom att de arbetar inom 

samma miljöförhållanden. Vidare tar de upp att det finns två olika typer av isomorfism: 

konkurrenskraftig och institutionell. Den konkurrenskraftiga tar hänsyn till fria marknader 

och den institutionella ser hur företaget påverkas av externa faktorer. Dimaggio och Powell 

(1983) definierar isomorfism som ”a constraning process that forces one unit in a population 

to resemble other units that face the same set of enviromental conditions” (s.149). 

 

Carpenter och Feros (2001) menar att institutionell teori utgår från att företagen väljer 

strukturer och metoder som anses vara legitima av andra företag inom samma 

marknadsområde. Vidare skriver författarna att företagen kommer att börja använda sig av de 

legitimerade strukturerna och metoderna genom antingen av påtryckningar av samhället, 

genom att imitera andra eller av tvång från staten. Dillard, Rigsby och Goodman (2004) 

förklarar att institutionell teori är viktig för företagens redovisningsval. Institutionell teori 

syftar till att förklara varför homogenisering sker och Dimaggio och Powell (1983) beskriver 

att det finns tre olika processer inom isomorfism som förändrar organisationerna och 

påverkar dem till att bli mer homogena. Det är tvingande isomorfism, imiterande isomorfism 

och normativ isomorfism. 

 

Tvingande isomorfism uppkommer när företag måste ändra sitt institutionella praxis för att 

organisationer som företaget är beroende av utför påtryckningar för det. Dessa påtryckningar 

kan både vara informella eller formella från både andra företag som har större inflytande och 

företaget är beroende av eller påtryckningar av samhället där företaget verkar. Det kan till 

exempel vara att regeringen ändrar skattereglerna, då måste företagen rätta sig efter de nya 

förhållandena och följa de nya reglerna. Det innebär att krav från staten direkt kommer att 

påverka företagen och deras struktur och metoder. 

 

Imitationsisomorfism innebär att när det finns en osäkerhet inom företagen, till exempel att 

de har dåliga teknik- eller miljöförhållanden som skapar osäkerhet vilket ökar imitationen. 

Företagen som bär på osäkerheten ser till andra organisationer inom samma område och tar 

efter deras arbete. Denna imitation kan ske både medvetet och omedvetet och är en fördel 

med imitationen att problem kan lösas på ett billigt och effektivt sätt. 

 

Dimaggio och Powell (1983) beskriver att normativ isomorfism uppkommer till följd av att 

individer med till exempel samma utbildning eller liknande yrkesbakgrunder tenderar att 

inrikta organisationer åt samma håll. Utbildning är ett viktigt centrum för att utveckla 

liknande normer inom olika organisationer. Även erfarna professionella yrkesmän är viktiga 

för utveckling för organisatoriska normer. 
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3.2.2 Agentteori 

 

Eftersom värdering till verkligt värde kräver mänsklig aktivitet och omdöme finns det alltid 

en risk att olika parter bedömer olika. Detta gör att värderingen kan bli snedvriden beroende 

på vem som utför värderingen. Agentteorin beskriver just detta problem då den fokuserar på 

problem som kan uppstå i relationer mellan intressenter kring ett företag. 

 

Agentteorin lägger fokus på relationerna mellan olika intressenter i ett företag. Jensen och 

Meckling (1976) definierar agentteorin som: 

  
an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another 

person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision 

making authority to the agent (s.308).  

 

Det innebär att principalen överlåter ansvar och beslutsfattande till en agent, som till exempel 

kan vara en revisor eller VD. Agenten ska därefter utföra uppdraget utifrån de mål som 

principalen har satt upp för verksamheten. Jensen och Meckling (1976) menar att agentteorin 

förklarar hur olika former av avtal och kontrakt kan hjälpa till att skapa en väl fungerande 

relation mellan principalen och agenten och därmed minimera kostnaderna i företaget. Dessa 

relationer har alltid funnits men de ser annorlunda ut idag mot för hur de gjorde förut. 

Tidigare var företagen mer isolerade och beroende av det land som de verkade i. Då fanns 

principalen och agent i samma land, hade samma kultur och normer och genom det även 

samma begreppsuppfattning. Idag är marknaden mer internationell vilket betyder att 

principalen och agenten inte nödvändigtvis befinner sig i samma land. Det medför att det kan 

finnas stora skillnader i kulturen samt hur de ser på normer och värderingsuppfattning. 

 

Inom agentteorin finns antagandet om att det uppstår informationsassymmetri mellan olika 

parter och intressenter i organisationer enligt Eisenhardt (1989). Mishra, Heide och Cort 

(1998) menar att informationsassymmetri kan uppstå då två parter besitter olika mycket 

information i en viss fråga. Det kan till exempel vara en investerare och en företagsledning 

där investerare inte har samma insyn i ett företag som ledningen och måste förlita sig på 

informationen i de finansiella rapporterna och ha dem som grund för sina investeringar. I 

vissa fall kan företagen ha incitament att inte skriva med allt som legat som underlag för 

rapporterna vilka kan leda till att investerare har missvisande underlag för sina investeringar 

(Mishra et al. 1998). 

 

Tanken med agentteorin är att den ska lösa två huvudproblem som finns mellan principalen 

och agenten. Eisenhardt (1989) beskriver det första, agentproblemet, vilket uppstår när 

principalen sätter upp mål till agenten och det blir konflikt dem emellan på grund av att de 

har olika intressen. Det blir både svårt och dyrt för principalen att kontrollera agentens arbete, 

se till att agenten utför arbetet enligt hur principalen vill ha det. Det andra problemet är 

riskfördelning som uppstår när agenten och principalen har olika uppfattningar om risk och 

vilken grad av risk de ska ta. Eisenhardt (1989) menar även att det inte är konstigt att dessa 

problem finns då agentteorin antar att agenterna drivs av egenintressen. 

 

Vidare skriver Eisenhardt (1989) att inom agentproblemet finns det två perspektiv, ett före 

kontraket och ett efter kontraktet. Adverse selection uppstår innan kontraktet och innebär att 

det finns informationsasymmetri mellan principal och agent där agenten undanhåller 

information för att uppnå egna fördelar. Exempelvis kan det vara när agenten överdriver sin 

kunskap och får en tjänst som någon annan är bättre lämpad för. Principalen har svårt och det 
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är tidskrävande att kontrollera att det som agenten påstår om sin kompetens är sant. Efter 

kontraktet kan moral hazard uppkomma i och med att agenten inte gör de ansträngningar som 

krävs för att genomföra jobbet som principalen önskat eftersom att agentens egenintresse inte 

gynnas. Ett annat problem ligger i att parterna har olika syn på risk eftersom de har olika 

intressen i företaget skriver Eisenhardt (1989) vidare. Av den anledningen finns också 

problemet med att parterna kan ha olika tidsperspektiv som grund för sitt agerande. Till 

exempel kanske agenten planerar att jobba kvar en begränsad period och tar beslut som ger 

kortsiktig vinst medan principalen ser förvaltningen av företaget ur ett längre tidsperspektiv 

och föredrar beslut som ger vinst på lång sikt. När det finns möjlighet att välja vilken 

värderingsmetod som ska tillämpas eller bestämma det “verkliga värdet” på tillgång finns 

risken att agenten väljer den metod som ger vinst på kort sikt medan principalen skulle 

föredragit att värdera tillgången på ett annat sätt. 

 

Verkligt värde är baserat på marknadsinformation vilket kräver en viss typ av bearbetning då 

värdet kan baseras på antingen observerad eller ej observerbar marknadsinformation (Hitz, 

2007). När information inte är baserad på observation är det någon, antagligen en agent som 

tolkar och gör ett uppskattat värde och det är då agentkostnaderna som Eisenhardt (1989) 

beskriver uppkommer. Värdering av till exempel värdepapper som inte finns på marknaden 

än innebär att någon gör en uppskattning om ett värde. I de fallen finns stor risk att agenten 

inte gör samma bedömning av värdet som principalen skulle gjort då de har olika intressen 

och incitament som grund för sina värderingar. Det ger även upphov till ett informationsgap 

och risk för informationsassymmetri när värderingarna inte baseras på marknadsinformation 

utan istället en subjektiv bedömning, enligt nivå tre i värderingshierarkin (Hitz, 2007). 

Ledningen i företaget väljer vilka upplysningar som lämnas och kan undanhålla känslig 

information, vilket kan innebära stora konsekvenser för investerare och andra intressenter. 

Problemen som beskrivs i agentteorin är bland annat centrala i diskussionerna kring värdering 

till verkligt värde enligt nivå tre. 

 

 

 

3.3 Tidigare forskning inom redovisningshistoria 
 

Tidsaxeln i uppsatsen kommer att basera sig på den tidigare forskningen som gjorts inom 

området, därför kommer det här avsnittet istället lyfta fram tidigare forskare. Det för att visa 

hur deras forskning har bidragit till både uppsatsen och för hela redovisningsutvecklingen. 

 

Uppsatsens bygger på andra forskares bidrag och undersökningar vilket innebär att tidigare 

forskare har haft en stor betydelse för uppsatsen. Inom den svenska redovisningsforskningen 

är bland andra Eva Wallerstedt en välkänd forskare som har fokuserat sin forskning mot 

revisionens och redovisningens utveckling i Sverige. I hennes bok från 2009 

“Revisorsbranschen i Sverige under hundra år” använder hon ett historiskt perspektiv för att 

förklara viktiga händelser som har påverkat framväxten av revision i Sverige. Hennes 

forskning och bidrag har varit en viktig informationskälla i uppsatsen då hennes arbete 

beskriver hur och varför revisionen kom in i den svenska lagen och hur det förändrade och 

påverkade sättet redovisa på. En annan forskares bidrag som varit betydelsefullt både för 

forskningshistorien och för uppsatsen är Sten Jönsson som också har fokuserat sin forskning 

på hur redovisning och revision har utvecklats inom Sverige. Han har bland annat skrivit 

“Accounting and business economics traditions in Sweden” från 1996. 
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Att forska ur ett historiskt perspektiv är inget nytt och bland andra är Stephen A Zeff en 

välkänd forskare inom redovisning som har utfört flera studier och forskningar ur ett 

historiskt perspektiv. I artikeln “The Evolution of the IASC into the IASB, and the 

Challenges it Faces”, 2012 skriver han att historisk forskning sällan ger någon enkel 

förklaring till varför olika händelser har hänt. Han poängterar att han ändå väljer den metoden 

vid sin forskning men att det kommer finnas några utvikningar då han anser att det annars 

bara blir två dimensioner. I sin slutsats kommer han fram till att det endast är få som vet 

något om IASB historia och att allt grundar sig i IASC. Har tar upp att det är viktigt att ha en 

förståelse om historien för att förstå den verkliga betydelsen idag. I artikeln beskriver Zeff 

olika händelser som har påverkat IASCs arbete och utvecklingen till IASB. Delar av hans 

forskning kommer ha en stor betydelse i uppsatsen. Både faktamässigt då tidsaxeln kommer 

att beröra bland annat IASCs utveckling till IASB men även som en inspiration för 

tillvägagångssättet.  

 

Även Georgiou och Jack (2011) har gjort en studie i ett historiskt perspektiv som är lik den 

här uppsatsens upplägg. De undersöker hur verkligt värde har från mitten av 1800-talet till 

2005 vunnit sin legitimitet. I studien belyser de framväxten för begreppet i de två stora 

normgivande länderna, USA och Storbritannien och hur begreppet har fått legitimitet i 

lagstiftningen. De visar i sin studie att det är redovisning till historiska värden som har 

dominerat och är den primära grunden för värdering i redovisningen även om verkligt värde 

har införts mer och mer och därigenom fått större legitimitet. 

 

Laux och Leuz har gjort flera studier tillsammans och flera av dessa studier berör verkligt 

värde och vilken betydelse verkligt värde har haft på olika finanskriser. I sin artikel “The 

crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate” från 2009 diskuteras de 

viktigaste argumenten för och emot verkligt värde samt jämför redovisning till verkligt värde 

mot anskaffningsvärde. Uppsatsens syfte är att belysa hur synen och innebörden har 

förändrats över en tidsperiod på ungefär 100 år och därför är det intressant att se att andra har 

lyft fram de viktigaste argumenten. De undersöker även om det finns någon grund till oron 

som finns gällande redovisning till verkligt värde under finansiella kriser. De kom bland 

annat fram till att det inte finns entydiga bevis om att redovisning till verkligt värde är 

grunden till finansiella kriser. Vidare har de skrivit artikeln “Did Fair-Value Accounting 

Contribute to the Financial Crisis?” där de undersöker om verkligt värde var en bidragande 

faktor till den amerikanska bankkrisen. Genom deras analys och tidigare forskning kom de 

fram till att verkligt värde inte hade någon större bidragande effekt på bankkrisen.   
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4. Resultatet av litteraturstudien i en tidsaxel 
 

I det här avsnittet framställs en sammanställning av viktiga händelser som har bidragit till 

utvecklingen av redovisningspraxis men framförallt viktiga händelser som lett fram till 

begreppet verkligt värdes ståndpunkt idag. Det presenteras i en tidsaxel med början på 1910-

talet och leder fram till dagens definition av verkligt värde. För att lättare få en överblick 

delas tidsaxeln in i decennier och tar upp de viktigaste händelserna för utvecklingen från 

varje tidsperiod. En stor del av utvecklingen har skett i USA och Storbritannien vilket är 

varför tidsaxeln har mycket inslag från dessa länder. Inledningsvis beskrivs inflationen och 

deflationen ur ett svenskt perspektiv som ett exempel för att belysa hur otillräckliga 

redovisningslagar under denna tid fick stora konsekvenser för företagen.  

 

 

4.1 1910-talet 

4.1.1 Inflationen 

 

Första världskriget lade grunden till både inflationen och den efterföljande deflationen som 

rådde i Sverige under 1910-talet respektive 1920-talet (Magnusson, 2010). Det satte ett stort 

avtryck i Sveriges ekonomiska historia och bidrog till utveckling av redovisningspraxis då 

dessa händelser visade behovet av enhetlig redovisning av tillgångar (Sillén, 1943).  

 

Det rådde hög internationell inflation under 1910-talet och Ullenhag (2014) framhåller att 

Sverige aldrig tidigare varit med om någonting liknande. Magnusson (2010) förklarar att de 

svenska marknaderna, till skillnad från många andra länder under första världskriget, 

blomstrade och industrin präglades av en högkonjunktur under hela krigstiden. Det var 

framförallt tack vare de goda exportmöjligheterna Sverige hade. Även den inhemska 

marknaden gynnades tack vare att det blev handelsblockad i väst och importen från 

Storbritannien upphörde så att svenska marknaden fick mindre konkurrens. Magnusson 

(2010) skriver vidare att den rådande högkonjunkturen växte sig ännu starkare i takt med att 

prisnivån ökade, så pass stark att det i sin tur ledde till brist på varor och ett överskott av 

efterfrågan. Produktionskostnaderna ökade och då höjdes även försäljningspriserna vilket 

gjorde att prisnivån fortsatte att pressas uppåt (Ullenhag, 2014).  

 

År 1910 kom den nya svenska ABL som slog fast att redovisning av anläggningstillgångar 

skulle ske till dess riktiga värden (Ullenhag, 2014). Lagen gav företagen möjlighet att öka 

värdet på sina tillgångar i takt med inflationens gång. Problemet, skriver Ullenhag (2014), var 

att företagen inte kunde hantera avskrivningarna på dessa tillgångar. Hon beskriver att 

företagen avstod från att göra avskrivningar när de i själva verket borde ha höjt 

avskrivningarna i takt med det ökade värdet. Företagen saknade förmåga att hantera en sådan 

situation och det fanns inte några redovisningsregler som tog hänsyn till inflationens 

förändringar (Ullenhag, 2014). 

 

Magnusson (2010) noterar att högkonjunkturen nådde sin spets vid slutet av kriget 1918 och 

många företag lurades av missvisande resultat till följd av inflationen och trodde att de gjorde 

betydligt högre vinster än vad de egentligen gjorde. De höga resultaten gav upphov till ökade 

investeringar samt höga utdelningar skriver Magnusson (2010) och Ullenhag (2014) menar 

att varken utdelningarna eller investeringarna hade någon egentlig ekonomisk grund. När 
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inflationen senare vände och priserna föll i början av 1920 visade det sig att företagen inte 

kunde bära upp skulderna med sina tillgångar (Magnusson, 2010). 

 

Enligt prisomräknaren på SCBs hemsida steg prisnivån med 170 % under inflationen mellan 

åren 1914-1919. Det innebär att 10 kronor år 1914 motsvarade år 1919 27 kronor (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2014).  Det betyder att priserna nästan tredubblades vilket fick stor 

effekt på nationens ekonomi. I bilden nedan syns hur inflationen kraftigt ökade efter 1910. 

 

 

 
Figur 2. Inflation i Sverige 1831-2013 

Bilden visar inflation i Sverige 1831-2013 genom årlig förändring i procent av konsumetpriserna. Det är 

för att se hur stark upp- och nedgång av pengavärdet det faktiskt var under slutet av 1910- till mitten av 

1920-talet. Källa: SCB, hämtad 2014-04-04.  

 

USA drabbades också av inflationen vilket gjorde att importen till landet och utlåningen av 

dollarn minskade enligt Aldcroft (1993). Det påverkade Europa genom att det blev dollar- 

brist under 1920-1921 vilket ledde till att det krävdes ett större utflöde av guld vilket i sin tur 

förvärrade inflationen. Aldcroft (1993) menar att USAs nedskärningar påverkade Europa 

mycket negativt och om USAs myndighet istället hade försökt stimulerat efterfrågan under 

1920 hade Europa haft en mycket lättare återhämtning.  

 

I Tyskland var det under 1922-1923 hyperinflation vilket innebär att det är extrem hög 

inflation, oftast högre än 50 % inflation per månad. Feldman (1993) menar att inflationen i 

Tyskland slutade precis som det började med legala förändringar i nationens monetära regim. 

Den tyska inflationen berodde mycket på att Tyskland gick ur första världskriget som 

förlorare och hade extrema skulder. För att kunna betala tillbaka och lösa situationen gjorde 

Tyskland ännu mer pengar vilket förvärrade inflationen.  

 

Enligt Benati (2006) var inflationen även mycket kraftig i Storbritannien. Han tar upp ett 

exempel att mellan 1914 och 1919 ökade prisnivå i England med 107,7% vilket kan jämföras 

med en tidigare kraftig inflation på som var mellan 1797 och 1813 då prisnivån ökade med 

64,2%. I bilden på nästa sida illustreras inflationen i Storbritannien. Wallerstedt (2001) 

konstaterar att varken Sverige eller Storbritannien hade tillräckliga redovisningslagar. 
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Figur 3. Inflation i Storbritannien 1910-2010 

Bilden visar inflationen i Storbritannien mellan 1910-2010. Den illustrerar den kraftiga inflationen följt av 

den djupa deflationen under 1910- och 1920-talet.  Källa: Economicshelp, hämtad 2014-06-04.  
 

 

4.2 1920-talet 

4.2.1 Deflationen  

 

Magnusson (2010) menar att tillgången på varor och tjänster efter krigets slut förbättrades 

genom att hamnar öppnade och sjöfarten började återhämta sig. Utbudet ökade och det 

innebar att konjunkturen vände när det inte längre rådde brist på varor, vilket i sin tur bidrog 

till att priserna föll förklarar Magnusson (2010). Fortsättningsvis förklarar han hur företagen 

fram till år 1920 fortsatte ha en hög produktionsnivå och ökade sina lager. När konjunkturen 

vände visade det sig att många företag hade ett stort kapacitetsöverskott som sedan såldes ut 

till mycket låga priser. Till slut översteg produktionskostnaderna försäljningspriserna och det 

visade sig att investeringarna och utdelningarna som gjorts under högkonjunkturen inte kunde 

vägas upp mot företagens tillgångar. Detta fick omfattande konsekvenser för Sverige då 

många företag gick i konkurs och arbetslösheten ökade dramatiskt (Magnusson, 2010). Det 

var främst de ineffektiva företagen som inte klarade av att anpassa produktionen till de 

förändrade förhållandena vilket ledde till att överkapaciteten på marknaden försvann. 

Magnusson (2010) hävdar vidare att det till viss del var just de många konkurserna som 

bidrog till den relativt snabba återhämtningen från krisen som varit som djupast år 1921. 

Under deflationen, mellan åren 1920-1923, sänktes prisnivån med 34 % från toppnivån under 

1919. Prisnivån enligt exemplet ovan, sjönk från 27 kr till ner till 18 kr år 1923. Trots 

deflationen var prisnivån år 1923 ändå 80 % högre än under den var år 1914 (SCB, 2014). I 

England menar Benati (2006) att deflationen startade i början av 1920-talet och att från 

toppen av inflationen 1920 till 1923 sjunk prisnivå med 36,5%. 

 

Sillén (1943) påstår att dåvarande redovisningspraxis inte räckte till och att företagen därför 

inte kunde hantera förändringen i penningvärdet i sina redovisningar. Sillén (1943) beskriver 

att det var problemen med redovisningen av tillgångar som lade grund för fiktiva vinster vilka 

i sin tur ledde till de många konkurserna under krigsåren 1914-1920. Vidare framhåller han 
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sin åsikt om att värdering under krigstider bör göras med försiktighet. I sin bok från 1943 

”Studier i Svensk Företagsekonomi” visar han skillnaden mellan värdering enligt nuvärde 

mot vad han kallar försiktig värdering genom ett exempel. Hans exempel nedan visar en 

oförändrad lagerstorlek samt lika stor försäljningsvolym och totalt resultat för alla tre åren 

och Sillén har gjort antagande om att priserna stiger de första två åren och återgår till normal 

nivå under år tre. Detta exempel belyser redovisningsproblem som Sillén (1943) menar 

påverkade de många konkurserna under deflationen. 

 

 

 
 

Figur 4. Varukonto, alternativ 1 

Bilden visar ett varukonto för tre år i följd. Värdering av lagret är anpassad efter förändrat penningvärde 

och enligt dåvarande marknadsvärde. Källa: Sillén (1943, s.189). 

 

 

Sillén (1943) beskriver att det var värdering enligt alternativ 1 som tillämpades under 

krigsperioden både i Sverige och utomlands och att den ger ett missvisande resultat. 

Exemplet visar vinst på 260 tkr år 1, vinst på 230 tkr år 2 och sedan en förlust på -50 år 3. De 

höga vinsterna för de första två åren kunde för detta företag ha gett upphov till nya höga 

investeringar eller utdelningar, som sedan inte skulle kunna bäras upp av tillgångarna som 

Ullenhag (2014) beskriver.   

 

Samma förutsättningar gäller i exemplet, alternativ 2, nedan med skillnaden att värderingen 

istället har skett enligt en försiktigare metod. Genom denna metod redovisas en vinst om 140 

tkr år 1, vinst om 150 tkr år två och vinst om 150 år tre. Sillén (1943) förklarar att i tider med 

ett osäkert penningvärde bör en god affärsman hålla samma lagernivå som vanligt, eftersom 

han vet dess värde och därmed behöver inte någon ny värdering av lagret göras under denna 

period. Sillén (1943) anser att ”all spekulation i lagrets värdeförändring bör jag hålla mig 

borta ifrån”. 
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Figur 5. Varukonto, alternativ 2 

Denna bild visar samma varukonto som ovan. Skillnaden är att värdering av lagret har hållits vid samma 

värde trots att det skett en förändring i penningvärdet. Sillén (1943) påstår att en omvärdering av lagret ej 

bör göras enligt förändringen i penningvärdet. Källa: Sillén (1943, s.191). 

 

 

De redovisade vinsterna för de första två åren är betydligt mindre och ger inte samma 

utrymme till utdelningar och investeringar. Sillén (1943) hävdade att värderingen av lagret 

bör göras enligt exempel två. Han menar att redovisning av tillgångar enligt detta sätt visar 

hur företaget egentligen presterar och redovisar inga fiktiva vinster och det uppstår ingen 

spekulation i vad lagret är värt.  

 

Sillén konstaterade i en artikel från 1929 att de finansiella rapporterna från krigsperioden är 

värdelösa ur ett analyssyfte (Ullenhag, 2014). Efter återhämtningen visade sig ett behov av 

nya redovisningsregler och det kom att visa sig ännu mer efter Kreugerkraschen (Wallerstedt, 

2009). 

 

Precis som Sillén (1943) skriver var regleringen av redovisningen otillräcklig vilket ledde till 

att företagen befann sig i en viss osäkerhet då det var upp till dem själva att bestämma hur 

redovisningen skulle göras och gjorde subjektiva bedömningar av värdet på sina tillgångar. 

Under den här tiden då det inte fanns någon lagstiftning som styrde hur företagen skulle 

redovisa tillgångar och skulder tenderade företagen istället att ta efter varandra. Enligt 

Dimaggio och Powell (1983) tenderar företag att vända sig till varandra då det råder 

osäkerhet, vilket var fallet under denna period eftersom det aldrig tidigare varit lika stora 

förändringar i penningvärdet (Ullenhag, 2014). Dimaggio och Powell (1983) kallar det för 

imitationsisomorfism. De tog efter varandra och det ledde till att allt förvärrades. Företagen 
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förstod inte konsekvensen av att fortsätta höja värdena på sina tillgångar och det gjorde att 

informationen i de finansiella rapporterna irrelevant och missvisande hävdar Sillén (1943). 

 

Värderingen skedde till uppskattade marknadsvärden (Sillén, 1943) och har fått samma kritik 

som värdering till verkligt värde har fått i samband med ekonomiska kriser även under 2000-

talet, att rapporterna saknar relevans och ger inte tillförlitlig information. Den kritiken menar 

bland andra Barth och Landsman (2010) var central vid till exempel finanskrisen. Eftersom 

att värdena är uppskattade ger de inte en riktig bild av företagets ställning. Det är fortfarande 

det som står i centrum i kritiken mot värdering till verkligt värde, att värdering till verkligt 

värde inte ger tillräcklig kvalitativ information till de finansiella rapporterna, vilket Barth och 

Landsman (2010) beskriver. Under inflationen gav den missvisande informationen upphov 

till stora utdelningar och investeringar som det skulle visa sig senare att företagen egentligen 

inte hade råd med och det resulterade i många konkurser (Ullenhag, 2014). 

 

Hade formella institutioner, såsom standardssättande organ och reglering styrt företagen till 

att göra avskrivningar som var anpassade efter inflationen kanske inte konsekvenserna som 

uppdagades i samband med deflationen blivit lika omfattande och fler företag hade 

förmodligen klarat sig bättre. Istället följde företagen varandra vilket skapade en negativ 

trend. Avsaknaden av reglering och lämpliga metoder visade sig tydligt (Sillén, 1943). ”Om 

en blind leder en blind, faller de båda i gropen” sammanfattar den här perioden i 

redovisningshistorien på ett bra sätt 

 

Det går att se likheter i kritiken mot hur värderingen av tillgångar redovisades mellan den här 

perioden och den kritik som värdering till verkligt värde får idag. Dock hade inte inflationen 

och deflationen vid den här tiden någon direkt påverkan på synen eller innebörden av 

begreppet verkligt värde då begreppet inte var så uttalat. Verkligt värde var vid den här tiden 

uppskattingar och bedömningar av ett värde som gjordes inom företagen. Det verkliga värdet 

var det som företaget bestämde.  Värderingen under den här perioden har haft en indirekt 

inverkan då dessa händelser gav upphov till att lagstiftningen utvecklades.  

 

4.2.2 Börskraschen  

 

Under 1920-talet och efter krigstiden ökade välståndet i USA och det blev populärt att 

investera på börsen. År 1926 steg börsvärdet mer än det gjort tidigare och fler aktier 

introducerades på börsen skriver Galbraith (1992). Fler och fler investerade på börsen, 

företagen investerade sina vinster och det var vanligt att allmänheten lånade pengar för att 

investera mer. Galbraith (1992) beskriver att det inte var ovanligt att låna hela 75-90 % av 

aktiernas värde.   

 

Galbraith (1992) hävdar att det var enkelt att tjäna pengar framförallt under 1928 och att det 

aldrig förut varit lika lätt att bli rik. Han exemplifierar den rådande situationen och den 

allmänna tron, genom en artikel i tidsskriften World´s Work från 1928. Där beskrevs att 

skillnaden mellan spel och börsinvesteringar var att i spel finns det alltid en förlorare medan 

vid investeringar vinner alla. Till exempel, någon köper en aktie för $100 och säljer den för 

$150 som i sin tur säljer den för $200 - alla vinner. Det som verkade vara för bra för att vara 

sant visade sig vid börskraschen i oktober år 1929, vara just det. På några dagar sjönk börsen 

25 % och på några veckor hade börsvärdet sjunkit 40 %. Aktierna blev i stort sett värdelösa 

och småsparare som hade lånat för att köpa aktier förlorade allt och blev högt skuldsatta. Folk 
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fick sälja sina hus och tillgångar och företag gick i konkurs när börsen kraschade (Galbraith, 

1992). 

 

Börskraschen fick stor betydelse för utvecklingen av redovisningspraxis i USA då det enligt 

SEC (2014) inte fanns tillräcklig federal reglering som styrde marknaden. Efter kraschen 

påbörjade kongressen i USA arbetet med att återbygga marknaden vilket ledde fram till 

skapandet av SEC. Det var inte bara viktigt att införa bättre lagstiftning för att detta inte 

skulle hända igen utan det var också minst lika viktigt att bygga upp allmänhetens förtroende 

för marknaden för att den skulle kunna återhämta sig (SEC, 2014).  

 

 

4.3 1930-talet 

4.3.1 Kreugerkraschen   

 

Ivar Kreuger var grundaren till Kreuger & Toll. Flesher och Flesher (1986) förklarar att han 

under sin stortid kallades för “Match King” men efter konkursen har han istället kallats för 

”the greatest swindler in all history”. Konkursen som ägde rum 1932 ses fortfarande som en 

av världens största konkurser. Den resulterade i en rad förändringar i redovisnings-

rapporternas utformning menar både Flesher och Flesher (1986) och Wallerstedt (2001). 

Wallerstedt (2001) tar upp att konkursen bland annat var en av anledningarna till den nya 

svenska ABL som trädde i kraft 1948 samt Storbritanniens Companies act 1948 och enligt 

Jönsson (2004) även för bildandet av SEC. 

 

Allt startade med att Ivar Kreuger tog över sin fars mindre tändsticksfabrik i Sverige och 

utvecklade den lilla fabriken tillsammans med Paul Toll. Flesher och Flesher (1986) menar 

att Ivar Kreuger tog över och kontrollerade hela den svenska tändsticksmarknaden genom en 

rad fusioner vilket han enligt Lönnborg, Ögren och Rafferty (2011) gjorde med hjälp av 

Svenska Handelsbanken. Vidare skriver Lönnborg et al. (2011) att efter Ivar Kreuger 

kontrollerade den svenska marknaden expanderade han och utökade sin verksamhet i Europa 

och USA genom att förvärva konkurrerande företag. Efter första världskriget befann sig flera 

länder i stor och djup fattigdom vilket Ivar Kreuger snabbt insåg och drog nytta av. Han 

förstod att kapitalister med ett stort kontantkapital kunde tjäna stora pengar genom att låna ut 

pengar till dessa länder. Han lånade ut pengar till länder som enligt Jönsson (1991) gav 

monopolrättigheter på tändsticksmarknaden som mottjänst. Detta fungerade bra och Flesher 

och Flesher (1986) skriver att Ivar Kreuger år 1930 hade monopol i 14 länder och stort 

inflytande i många andra länder. Kreuger & Toll stod då för 90 % av världens tändsticks-

tillverkning. 

 

För att Kreuger & Toll skulle ha möjlighet att låna ut de enorma beloppen behövde de få in 

kapital. Deras kapital kom bland annat från den Svenska Handelsbanken och Skandinaviska 

Banken och enligt Flesher och Flesher (1986) sålde företaget även värdepapper till den 

amerikanska allmänhet och mindre investerare. Vidare menar författarna att en av 

anledningarna till att det var populärt att investera i Kreuger & Toll var för att de hade en 

mycket hög avkastning. Avkastningen på deras värdepapper var hela 20 %. Dock hade 

investerarna lite insyn i företaget och enligt både Flesher och Flesher (1986) och Wallerstedt 

(2001) ansåg Ivar Kreuger att den enda informationen investerare behövde veta var 

avkastningskravet på aktierna. Flesher och Flesher (1986) påstår att Ivar Kreuger sa till sina 

revisorer, banker och andra investerare att nyckeln till framgång var ”silence, more silence, 
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and even more silence”. Genom att Kreuger & Toll hade en hög avkastning ifrågasatte ingen 

att de nekade till insyn i företaget och bankerna ifrågasatte inte heller då de var rädda att 

förlora företaget som kund. 

 

För att upprätthålla redovisningen utförde Ivar Kreuger bolagets balansräkning enligt Flesher 

och Flesher (1986). I bolagets balansräkning var de immateriella tillgångarna en stor post 

vilket var mycket sällsynt under den tiden. Ivar Kreuger bokförde sina monopolrättigheter 

som immateriella tillgångar. Då Ivar Kreuger själv utförde bokförningen hade han med hjälp 

av värderingsmetoden verkligt värde möjlighet att blåsa upp värdena till orimliga värden. 

Eftersom ingen hade insyn i bokföringen trodde omvärlden att tillgångarna var värderade till 

marknadspriset fast det senare visade sig att så inte var fallet. Flesher och Flesher (1986) 

skriver att det finns flera personer som anser att Ivar Kreuger egentligen inte gjorde fel utan 

han var den enda som utnyttjade att det inte fanns tillräckliga redovisningsregler. 

 

Kreuger & Tolls fall började med att depressionen i världen ökade och Flesher och Flesher 

(1986) menar att kapitalet blev bara mindre och mindre och investerarna hade inga pengar att 

köpa aktier eller obligationer för. År 1931 skriver Lönnborg et al. (2011) att banker slutade 

låna ut mer pengar vilket gjorde att bolaget fick likviditetsproblem och Ivar Kreuger kunde 

inte leva upp till det höga avkastningskravet. Författarna framhåller att Ivar Kreuger försökte 

rädda situationen för stunden genom att i smyg sälja sina aktier i svenska bolaget Ericsson 

och blev samtidigt beviljad ett lån från den svenska centralbanken. Lånet var nästa halva av 

de svenska resurserna. Detta bedrägeri och förfalskning var Ivar Kreuger medveten om och 2 

mars 1932 tog han sitt liv vilket blev startskottet för konkursen. Enligt Wallerstedt (2001) 

började revisorer granska Kreuger & Toll efter Ivar Kreugers död vilket resulterade i att 

bedrägeriet kom till ytan och konkursen väntade runt hörnet. Vid granskningen insåg de Ivar 

Kreuger hade manipulerat bokföringen för att det skulle verka som att bolaget hade mer 

tillgångar än vad som egentligen fanns. 

 

Följderna av Kreuger & Tolls krasch var många och som tidigare nämnts är det en av 

världens största konkurser. Flesher och Flesher (1986) påstår att denna konkurs kanske till 

och med var nödvändig för att framtida investerare ”dagens investerare” skulle bli skyddade 

från liknande händelser. Wallerstedt (2001) menar att en direkt följd av Kreuger & Tolls 

konkurs var utvecklingen av den svenska aktiebolagslagen. Det visade sig att den dåvarande 

lagen var otillräcklig och därför påbörjades år 1933 arbetet med nya ABL som blev klar 1944 

och infördes 1948. En viktig punkt i lagen var att alla noterade bolag måste ha en 

auktoriserad revisor vilket inte fanns tidigare. 

 

Börskraschen och Kreugerkraschen är två betydelsefulla händelser för hela redovisnings-

historien och har bidragit till utveckling av redovisningspraxis samt striktare övervakning på 

många håll, förklarar Zeff (2007) och Flesher och Flesher (1986). Mycket fokus kring 

krascherna har varit på värderingsmetoderna som användes i de finansiella rapporterna. Vid 

båda tillfällena hade en marknadsbaserad värdering tillämpats på ett felaktigt sätt. Företagen 

på amerikanska börsen var övervärderade vilket tillslut kulminerade och börsen kraschade 

(Galbraith, 1992). Kreuger & Tolls konkurs berodde på att Ivar Kreuger övervärderade sina 

tillgångar mot ett marknadspris som inte fanns. Han blåste upp vissa tillgångar till orimliga 

nivåer för att kunna betala ut den höga avkastningen han utlovat på företagets aktier. Flesher 

och Flesher (1986) skriver att ingen hade insyn i Kreuger & Tolls bokföring förutom Kreuger 

själv. Genom att ingen hade insyn i redovisningen var det inte heller någon som visste vidden 

av det bedrägeri som pågick och inte heller vad aktiernas verkliga värde var. 
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Hade det funnits tydligare lagar som krävde revisorer och vägledningen av värdering av 

verkligt värde hade krascherna kunnat förminskas. Exempelvis om det hade funnits hårdare 

revisonslagar med tvingande insyn i företagens bokföring och tydligare vägledning i hur 

marknadsbaserad värdering skulle utföras skulle det inte ha funnits utrymme för denna 

manipulation. Det går att uttyda att det skapades stor informationsassymmetri genom att 

Kreuger inte tillät insyn i de finansiella rapporterna. Kreuger själv var medveten om att han 

hade blåst upp företagets tillgångar och ingen utomstående anade något. Han som principal 

hade stort incitament att dölja hur hans värdering till verkligt värde hade gått till eftersom att 

det i princip var påhittade värden. Investerarna, vilka är agenter i detta agent- och 

principalförhållande, såg endast vilken utdelning som utlovades och fattade investerings-

beslut utifrån det. Investerarna utgick från att informationen som Kreuger lämnade var sann 

och när det visade sig att företagets tillgångar var övervärderade blev aktierna värdelösa och 

investerarna förlorade allt. Denna informationsassymmetri uppmärksammade ett stort 

problem och bekräftade behovet av revision och bättre insyn i redovisningarna (Flesher och 

Flesher, 1986). 

 

I USA visades framförallt behovet av övervakning och resulterade i att normbildare, under 

stor del av seklet, tog avstånd från någon annan värderingsmetod än värdering till historiska 

kostnader (Zeff, 2007). Storbritanniens och Sverige började upprätta tydligare reglering 

(Wallerstedt, 2001). 

 

4.3.2 SEC grundas  

 

Efter börskraschen och Kreugerkraschen var inte bara Sverige i behov av ny lagstiftning för 

att förhindra fler krascher, utan även USA, skriver Jönsson (2004). I USA hade allmänheten 

förlorat förtroende för marknaden och kongressen i USA förstod att detta förtroende var 

viktigt att återuppbygga för att marknaden skulle återhämta sig (SEC, 2014). Kongressen 

gjorde därför utredningar och höll utfrågningar angående de upplevda problemen samt hur de 

skulle kunna lösas. De kom fram till att det krävdes tydliga regler för hur marknaden skulle 

ge investerare tillförlitlig information samt regler gällande upprätthållande av ärlig handel. 

Det resulterade i två nya lagar, Securities Act från 1933 och Securities Exchange Act från 

1934, vilket framgår av SEC (2014). Vidare står det att det fanns två huvudsyften med dessa 

lagar som i korthet beskrivs: att företagen som erbjuder aktier måste vara öppna och ärliga 

gällande företagets ställning så att investerare vet vilka risker som finns med att investera, 

samt de som säljer värdepapper, till exempel börsmäklare, måste vara ärliga mot investerare 

och sätta deras intressen i första hand (SEC, 2014).  

 

År 1934 skapades SEC av kongressen och ändamålet för denna kommitté blev att driva 

igenom de nya lagarna, upprätthålla en stabil marknad samt att skydda investerarna. Ett annat 

krav som SEC framställde var att alla börsnoterade företag på New York Stock Exchange 

skulle ha en revisor som granskade finansrapporterna, vilket framgår på SEC (2014). 

Problematiken grundar sig i den informationsassymmetri som uppstod när värderingarna i 

princip var påhittade och inte redovisades till investerarna. Investerarna på börsen hade inte 

information om vad som låg till grund för företagens värderingar. Mishra et al. (1998) 

förklarar att informationsassymmetri uppstår när olika parter i en transaktion besitter olika 

mycket information och agerar utifrån den information var och en har. Eisenhardt (1989) 

beskriver agentteorins problem med adverse selection som bygger på informations-

assymmetri och vidare innebär att företagsledningarna kan ha incitament att förvränga 

rapporterna för egen vinning. SEC jobbade hårt för att skydda investerare och för att undvika 
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att det uppstår ett informationsgap mellan investerare och företagsledningar genom att de 

införde krav på revision och en striktare övervakning (Zeff, 2007). 

 

Zeff (2007) beskriver hur SEC från och med att de bildades och fram till 1970-talet därför 

beslutade att redovisning skulle ske till historiska värden och att andra metoder för värdering 

förbjöds. Det var till stor del på grund av att chief accountant Barr, var strängt emot att 

värdering skulle ske till någon annan metod än anskaffningsvärdet hävdar Zeff (2007). 

Följderna av börskraschen satte djupa spår i kommittén och de ansåg att värdering till 

marknadsvärde lade grunden till 1920-talets ekonomiska kris och börskrasch förklarar Zeff 

(2007). De menade att det var fiktiva värderingar och osäkra uppskrivningar som orsakade 

höjningen av den allmänna prisnivån och de rekordhöga börsvärdena som sedan ledde till 

kraschen 1929. Vidare beskriver författaren att kommissionen, i princip ända fram till 

bildandet av FASB, därför var starkt emot någon annan värderingsmetod än värdering till 

anskaffningsvärde vilket i hög grad har präglat den amerikanska utvecklingen av 

redovisningspraxis och värderingsmetoder. För att minska på agenternas, användarnas, ansvar 

utnyttjade SEC sin makt och utförde strikta politiska påtryckningar, det kallar Dimaggio och 

Powell (1983) tvingade isomorfism, genom att inte tillåta någon annan värdering än till 

historiska kostnader. Det var uteslutet att tillåta företagen att värdera tillgångar och skulder 

enligt någon marknadsbaserad metod och förblev så ända fram till 1990-talet (Aqel, 2012). 

Genom detta har den tvingande isomorfismen har präglat stor del av seklet. Det var även för 

att skydda investerarna ytterligare mot informationsassymmetrin som värdering till 

marknadsvärden medför. Vid värdering till historiska kostnader innehar företagsledningar 

och investerare lika mycket information till grunden för värderingen.  

 

 

4.4 1940-talet 
 

Wallerstedt (2001) skriver att det var efter Kreugerkraschen som både Sverige och 

Storbritannien påbörjade arbetet med att förnya sina ABL då det blev tydligt att de befintliga 

standarderna var otillräckliga. Noke (2007) hävdar bokföringen behövde ordnas och 

kontrolleras bättre och att Storbritanniens 1929 års Companies act inte var tillräcklig. Därför 

började utvecklingen mot en ny lag som har spelat en betydande roll i utvecklingen mot 

verkligt värde.  

 

4.4.1 FAR och ABL 

 

Enligt Wallerstedt (2009) kom den första svenska ABL 1848 av SRS och var då inspirerad av 

den franska lagstiftningen och under ett par decennier diskuterades det att ABL 1848 måste 

förnyas och 1895 ersattes den av en ny aktiebolagslag som var mer inspirerad av det tyska 

rättsystemet. 1910 kom en nya ABL som enligt Wallerstedt (2009) innehåll större krav på 

revisorer. Det var bland annat genom att ansvaret hade höjts då de till exempel hade tagit bort 

“grof” från ABL 1895 där det stod att revisorerna blev skadeståndspliktiga vid “grof 

vårdslöshet”. År 1923 bildades FAR genom en utbrytning från SRS. FAR skulle organisera 

godkända revisorer och arbeta för att ha en hög professionell standard (Nilsson, 2005). FAR 

har spelat en betydande roll för utveckling av redovisningspraxis i Sverige skriver Öhman 

och Wallerstedt (2012) och Nilsson (2005) framhåller speciellt deras betydande roll för 

normbildingen efter krigstiden. 
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ABL 1910 som var den svenska aktiebolagslagen under 1920 och 1930-talet var enligt 

Wallerstedt (2001) inte tillräcklig och gav inte investerarna den information som de behövde. 

Det fanns således en informationsassymmetri som Mishra et al. (1998) beskriver, mellan 

investerare och företagsledningar. Det fanns inte heller någon plikt på att bolagen behövde en 

revisor som granskade bokföringen. Efter konkursen av Kreuger & Toll menar Wallerstedt 

(2001) att en uppstod diskussion om att en ny svensk ABL behövdes. Diskussionen pågick 

mellan 1932 till 1944 då den nya upplagan blev klar. Öhman och Wallerstedt (2012) skriver 

att Sillén (1949) ansåg att ersättningen av ABL 1910 var en viktig manifestation för 

revisorerna i Sverige. 

 

Arbetet som pågick mellan 1932 till 1944 startade med att de nordiska länderna Sverige, 

Danmark, Norge och Finland gick ihop för att tillsammans skapa en gemensam ABL. Denna 

utveckling lutar mot den normativa isomorfismen där de nordiska länderna med liknande 

kulturer och behov gemensamt arbetade fram liknande lagar. Genom detta homogeniserades 

redovisningen. Detta arbete avbröts efter fem år, vid början av andra världskriget. Efter det 

fortsatte Sverige själv med framtagningen av ABL 1944. Bestämmelserna om högre krav på 

revisorerna samt krav på att börsnoterade bolag skulle ha en revisor ändrade 

redovisningssättet och företagens finansiella information blev mer rättvis mot verkligheten 

menar Wallerstedt (2009). 

 

4.4.2 UK Companies act 

 

Under 1920 och 1930-talet var redovisningen allmänt oreglerad och investerarna hade dålig 

insyn i företagen då informationen vara bristande och svårtolkad och liksom tidigare nämnts 

fanns det stor informationsassymmetri. Wallerstedt (2001) skriver att det gav företagen 

möjlighet att manipulera redovisningen. Jensen och Meckling (1976) menar att till exempel 

företagsledningar kan ha incitament att förvränga de finansiella rapporterna för att uppnå 

egna fördelar vilket bland andra Flesher och Flesher (1986) menar att Kreuger gjorde. Vidare 

skriver Flesher och Flesher (1986) att efter börskraschen, depressionen och Kreuger & Tolls 

fall krävdes det en mer kontrollerad och ordnad bokföring för att återfå investerarnas 

förtroende. I Storbritannien var redovisningen reglerad genom UK Companies act. 

Companies act från år 1929 och 1943 började utvecklingen av den för att förbättra frågorna 

kring utbildning och ge en bättre garanti till investerare och allmänheten. Utvecklingen ledde 

till Companies act 1947 som skulle förbättra bolagens rapportering (Noke, 2007). Noke 

(2007) framhåller att Companies act 1948 kan ses som en sammanslagning av act 1929 och 

1947. Den sammanslagningen skulle innebära att aktieägarna, borgenärerna och allmänheten 

skulle ha så mycket information om företagen som de rimligen skulle kunna kräva. Det 

betydde vidare att informationsgapet skulle minska och investeringarna bli säkrare. 

 

Paker och Nobes (1994) skriver att det var i Companies act 1947 som det för första gången 

togs upp att redovisningen skulle vara ”true and fair”. Begreppet ersatte “true and correct” 

som funnits sedan Companies act 1844. De diskuterade anledningen till varför begreppet 

correct ersattes i Companies act 1947 och de menar att correct var ett för hårt begrepp som 

innebär att det endast finns ett rätt sätt att redovisa på och att alla andra sätt är felaktiga. Både 

Paker och Nobes (1994) och Evans (2003) påstår att det inte finns något exakt svar till varför 

begreppet byttes från correct till fair men att en anledning kan vara att correct ansågs vara 

mycket stelare och svårarbetat än vad fair var. Det fanns även flera olika syner på innebörden 

av ordet correct. Istället skulle ”true and fair” vara smidigare och ge en mer rättvis bild av 

redovisningen. Evans (2003) skriver också att det inte fanns någon definition av begreppet 
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och att det har hävdats att det inte heller skulle vara möjligt att definiera det på grund av att 

begreppet är dynamiskt. Begreppet ansågs även ha en abstrakt och filosofisk innebörd. 

 

Att England införde ”true and fair view” i deras lagstiftning har haft en stor betydelse för 

utveckling av begreppet rättvisande bild och dess tillämpning i Sverige. Detta då det var när 

Storbritannien gick med i EG som ”true and fair” introducerades enligt Nilsson (2005). 

 

 

4.5 1950- och 1960-talet 

4.5.1  APB grundades 

 

I USA grundades år 1959 organisationen APB av AICPA och fick i uppdrag att utfärda 

uttalanden om redovisningsprinciper i USA och enligt Meyer (1974) blev dessa yttranden en 

del av god redovisningssed. Efter börskraschen och Kreuger & Tolls konkurs införde SEC, 

liksom tidigare nämnts, att all redovisning i USA skulle ske till anskaffningsvärde (Zeff, 

2007). Enligt Zeff (2007) var det flera som hade hoppas på att APB skulle lätta reglerna för 

användningen av anskaffningsvärde då reglerna som fanns upplevdes för strikta och styrande. 

Utfallet blev inte som de hade hoppas på utan APB höll fast vid att företag skulle redovisa 

sina tillgångar till historiska kostnader. Nouri och Pannone (2010) menar att det var som SEC 

begränsade APB från att utveckla nya redovisningsstandarder som innebar avsteg från 

historisk kostnadsredovisning. Även i det här fallet utnyttjade SEC sin roll som myndighet 

och inflytande för att vidhålla historisk redovisning. Det tyder på att den tvingande 

isomorfismen fortsatt var framträdande. Vidare skriver Zeff (2007) att det 1962 gjordes en 

studie av Sprouse och Monnitz som i dag är känd som “conceptual framework document”. 

Författarna förespårkade verkligt värde i form av nettoförsäljningspriset eller 

återanskaffningspriset. Studien förkastades av APB och SECs chief accountant Barr uttalade: 

 
indiscriminate application of the [recommendations] principles could result in false and 

misleading financial statements and might tend to undermine the confidence of the public in all 

published financial statements (Zeff, 2007 s.50).  

 

Detta uttalande förklarar den oro som Barr hade kring värdering till verkliga värden. Cheif 

accountant Barr menar att det innebär en risk att återigen förlora förtroendet från marknaden 

på grund av missvisande informationen som redovisning till marknadsvärden kan ge (Zeff, 

2007). Jensen och Meckling (1976) förklarar att agentteorin bygger på kontrakt mellan 

principal och agenter för att upprätthålla en god relation mellan dessa vilket var det SEC 

försökte göra. SEC skyddade agenterna som i detta fall är marknaden från principalernas, 

företagsledningarnas, egenintressen. Denna reglering om att redovisa till historiska kostnader 

hindrar företagsledningar från att manipulera de finansiella rapporterna för att skapa egen 

vinning. Genom redovisning till historiska kostnader minskas risken för informations-

assymmetri och investerarna kan göra säkrare bedömningar av företagens värden.  

 

 

4.6 1970-talet 

4.6.1 FASB grundas och utveckling i SEC 

 

År 1973 ersattes APB av FASB då APB ansåg vara för styrt av myndigheter och det 

behövdes ett nytt standardsättande organ som vara skulle vara mer självständigt. Det var 
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genom AICPA som år 1971 stod som värd för en konferens med revisorer för att tillsammans 

diskutera hur de skulle utveckla och förbättra redovisningsstandarderna, skriver Ochoa 

(2011). Vidare förklarar han att de kom fram till att en ny studiegrupp fick ansvaret att utse 

en nytt standardssättandeorgan som skulle vara mer självständigt än tidigare. Det arbetet 

ledde år 1973 fram till skapandet av FASB, som då ersatte den tidigare standardsättaren APB. 

Snabbt efter det att FASB skapades erkände SEC FASB som den nya auktoriserade 

standardsättaren för redovisning inom den privata sektorn (Ochoa, 2011). Enligt Georgiou 

och Jack (2011) var organisationens uppdrag att förbättra de finansiella redovisnings-

standarderna och rapporteringen för icke-statliga företag. Vilket i sin tur skulle leda till bättre 

information för investerare och andra användare av finansiella rapporter. Nouri och Pannone 

(2010) skriver att FASB som ett oberoende organ hade en större frihet från SEC vilket gav 

dem möjlighet att utforma redovisningsstandarder som gav mer tydlighet och relevans för 

själva redovisningen samt möjligheten att införa verkligt värde som värderingsmetod. 

 

År 1972, menar Zeff (2007), att det tidigare starka motståndet till värdering till verkligt värde 

i SEC förändrades. Det var till viss del tack vare att kommittén fick en ny ekonomichef som 

inte hade varit med och upplevt kriserna under 1920- och 1930-talet och förespråkade 

nuvärdesredovisning. Kommittén fick därmed en mer öppen inställning till andra metoder 

(Zeff, 2007). Det var även på grund av inflationen i USA på 1970-talet då marknaden 

upplevde att redovisning till historiska kostnader inte var en tillräcklig metod för redovisning 

och efterfrågade utveckling. När inflationen gick ned minskade dock intresset för 

inflationsanpassad redovisning igen beskriver Georgiou och Jack (2011). Det var enligt Zeff 

(2007) år 1978 som SEC för första gången medgav att redovisning till historiska värden inte 

alltid var att föredra framför aktuella värden. Det kom ändå att dröja en tid innan redovisning 

till verkligt värde blev aktuellt. 

 

4.6.2 IASC grundas 

 

Efter andra världskriget skriver Zeff (2012) att de flesta länderna använde sin inhemska 

lagstiftning, GAAP vilket innebar att länderna hade olika sätt att redovisa på. Sir Henry 

Benson (senare Lord Benson) som var VD för ICAEW var initiativtagare och grundaren av 

IASC enligt Camfferman och Zeff (2007). Zeff (2012) skriver att Benson ville genom IASC 

främja internationell harmonisering av redovisningsstandarder. Detta för att minska 

skillnaderna i hur olika länder utförde sin redovisning. Benson trodde även att kvalitén skulle 

öka och att redovisningen skulle dra nytta av ett världsomfattande redovisningsorgan.  

 

Enligt Zeff (2012) var skapandet av IASC det första försöket att få internationella 

redovisningsstandarder. 1973 bjöd Benson in nio länder för att utveckla IASC. Dessa nio 

länder var: Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Japan, Mexiko, Nederländerna, USA 

och Storbritannien tillsammans med Irland. Zeff (2012) menar att länderna fick skriva på ett 

avtal där de gick med på att utföra sina bästa ansträngningar för att få sitt land att följa IASC. 

IASC arbetade fram ett principbaserat regelverk som kom ut första gången 1975 enligt Barth 

et al. (2008). Regelverket var IAS och enligt Zeff (2012) togs IAS emot med fanfar från flera 

håll men inget av de nio standardskapande länderna antog inte IAS. Det beror enligt Zeff 

(2012) på att bland annat en del länder ansåg att deras inhemska GAAP hade en högre kvalité 

eller att IAS inte passade landets beskattningssystem.  

 

Fast IAS inte fick det genomslag som flera hade hoppas på var det dock ett första steg till den 

redovisningen som används idag. Camfferman och Zeff (2007) skriver att begreppet nämndes 
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för första gången inom IAS år 1977 i utkastet till IAS 17. Enligt Aqel (2012) var det starten 

för konceptet verkligt värde och därefter utvecklades det i flera standarder i IAS. 

 

4.6.3 EUs fjärde bolagsdirektiv  

 

År 1978 gjorde de dåvarande nio medlemsländerna i EG ett första försök att ställa 

gemensamma krav på finansiell rapportering och upprättade därmed det fjärde bolags-

direktivet. Det syftar till att göra redovisningen mer jämförbar gällande uppställning, format 

och mätregler (Brackney och Witmer, 2005). 

 

Enligt Nilsson (2005) var det Storbritannien som drev frågan om att få med principen om att 

finansiella rapporter ska ge ”a true and fair view” av företaget. Bakgrunden till det, skriver 

Parker och Nobes (1994) var 1947-års Companies act där de för första gången reglerat om 

det.  Förslaget antogs och skrevs in i direktivet som säger att årsrapporter ska ge en ”true and 

fair view” av företagets finansiella ställning, av tillgångar och skulder samt av eventuell vinst 

eller förlust. Vidare finns även bestämmelser om att det ska lämnas upplysningar med 

information om tillämpningen av direktivet inte varit tillräcklig för att ge en rättvisande bild. 

Vid eventuella avvikelse från direktivet ska anledning till, och effekten av det, anges i 

noterna beskriver Parker och Nobes (1994). 

 

Kravet om ”a true and fair view” syftar enligt Nilsson (2005) och Soderstrom och Sun (2008) 

bland annat till att främja kapitalmarknadens informationsbehov framför andra funktioner och 

ge den mest rättvisande bilden mot marknaden. Det syftar även till att ge objektiv, relevant 

och användbar information om aktiviteter som påverkar företagets värde vilket även gör det 

lättare att fastställa aktiekurser. 

 

Marton (2013b) påstår att begreppet inte har någon tydlig och exakt definition globalt då 

orden ”true” och ”fair” översätts olika beroende språk och sammanhang. Även Parker och 

Nobes (1994) hävdar att forskarna har haft det svårt att finna en definition av begreppet. 

Vidare skriver de att Lee (1982, p. 16) påstår att revisionerna har kollektivt och 

undermedvetet samtyckt att det inte behövs någon tydlig och formell definition av vad 

rättvisande bild utan att alla användare av finansiella rapporter har en grundförståelse för 

begreppet. Han påstår även att en styrka i begrepp är just att det inte finns någon formell 

definition.  

 

Det fjärde direktivet har varit av stor betydelse för harmoniseringen av redovisningspraxis 

infördes i ett flertal EU-länder under 1980-talet. EU har haft och har fortfarande en viktig roll 

för arbetet med att harmonisera standarderna och för att få en internationell redovisningsnorm 

(Brackney och Witmer, 2005). Införandet av ”true and fair” i det fjärde direktivet var mycket 

betydelsefullt eftersom det var då som begreppet spreds och fick ett större erkännande än det 

hade tidigare. Det fjärde direktivet tillåter ett visst utrymme för medlemsländerna att göra en 

tolkning i implementeringen. Begreppet ”true and fair” har fått skilda betydelser för olika 

länder på grund av kulturer, rättssystem, språk bland annat förklarar Parker och Nobes 

(1994). Det har även varit möjligt eftersom att begreppet inte hade någon tydlig definition 

och det fjärde direktivet tillät tolkning av det. ”True and fair” har varit en grund för 

utvecklingen av verkligt värde eftersom att ”true and fair” syftar till att ge intressenter så 

mycket information som möjligt för att göra en bedömning om företags ställning hävdar 

Paker och Nobes (1994) . Det är till stor del i den debatten som begreppet vuxit fram. Vissa 

argumenterar för att det verkliga värdet ger den mest rättvisande informationen i de 
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finansiella rapporterna för att det visar det faktiska värdet. Redovisning till historiska 

kostnader, som är ett alternativ, visar inte aktuell information och är därför mindre intressant 

(Barlev och Haddad, 2003). 

 

 

4.7 1980-talet 

4.7.1 ”True and fair view” i England och Danmark  

 

År 1981 implementerades det fjärde bolagsdirektivet i både England och Danmark. Nobes 

(1993) noterar att det hade gått snabbt att införa direktivet för dessa länder medan det för 

länder som till exempel Italien dröjde ytterligare tio år, till 1991, innan direktivet inrättades. 

Danmark som varit med i den Europeiska Gemenskapen sedan 1973 hade inte mycket 

redovisningsreglering vid den här tiden (Nobes, 1993). Fagerström och Lundh (2009) berättar 

att de nordiska länderna hade återupptagit sitt samarbete för harmonisering av redovisningen 

efter andra världskriget men att det samarbetet upphörde i samband med att Danmark gick 

med i EG. Danmark var då det enda av de nordiska länderna som var med i den Europeiska 

Gemenskapen och därmed först implementera direktivet i nationell lag skriver Nobes (1993). 

Den danska översättningen av det fjärde direktivet ”a true and fair view” blev ”et pålideligt 

billede” och i lagtext kom översättningen att bli ”et retvisende billede” (Nobes, 1993). 

Länderna gavs frihet vid tolkning av begreppet vilket innebär att ansvaret hamnade hos 

respektive land att anpassa det till sin nationella lagstiftning även fast det är EU som har det 

yttersta ansvaret för implementeringen (Nilsson, 2005). Det uppstår genom det ett agent- och 

principalförhållande mellan EU och medlemsländerna. Liksom Jensen och Meckling (1976) 

skriver kan det finnas stora skillnader i exempelvis kulturer och rättsystem mellan olika 

länder vilket vidare innebär att de inte tolkar begreppet på samma sätt. EU har en 

övervakande roll som principaler och ska se till så att implementeringen sker på rätt sätt.  

 

4.7.2 Utveckling i IASC  

 

Jönsson Lundmark och KPMG (1999) menar att standarderna i IAS till en början var mer 

allmänt skrivna. Dessa standarder beskrev hur olika länder såg på redovisningen i olika frågor 

och att en standard oftast visade att en transaktion kunde redovisas olika beroende på vilken 

princip som tillämpades. Vidare menar författarna att det var mot slutet av 80-talet som den 

mer allmänna IAS ansågs som ett problem då den gav företagsledningen flera alternativ att 

redovisa på. Eisenhardt (1989) menar att agentteorin antar att alla individer drivs av 

egenintressen och agerar utifrån den premissen. Det betyder att när det finns möjlighet för en 

företagsledning att redovisa på olika sätt så innebär antagandet att ledningen kommer att välja 

det alternativ som är bäst för den egna vinningen och inte det som är mest fördelaktigt för 

företaget alla gånger. Detta medförde även att det blev svårt att jämföra företagen då 

redovisningen kunde skilja sig åt. 1987 påbörjade IASC ett projekt Comparability 

Improvements, för att minska redovisningsalternativen och enligt Jönsson Lundmark och 

KPMG (1999) att detta projekt expanderade och blev även en allmän översyn av 

standarderna. Dock antogs endast en av de reviderade standarderna av IOSCO 1992, det för 

att de andra standarderna inte ansågs hålla måttet. 1982 publicerade IASC, enligt 

Camfferman och Zeff (2007), tre standarder, IAS 16, IAS 17 och IAS 18 vilka alla hade 

verkligt värde som gemensam koppling. Trots att det vid denna tid fanns flera standarder som 

innefattade verkligt värde fanns det ingen som gav någon definition av begreppet. IASCs 
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definierade verkligt värde för första gången 1982 i IAS 20 och enligt Dvoráková (2011) 

definierades begreppet: 

 
The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between 

knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. (s.152) 

 

Dvoráková (2011) belyser även att begreppet inte introducerades i ramverket som 

publicerades 1989, även om det fanns med i flera standarder. De värderingsmetoder som 

fanns med var anskaffningsvärde, realisable cost, current cost (replacementcost) och nuvärde. 

 

Samtidig som IASC arbetade för att förbättra sina standarder skriver Jönsson Lundmark och 

KPMG (1999) att EG var emot att anta och tillämpa IAS då de ansåg sig vara ett överstatligt 

organ som inte kunde anta standarder från ett privat standardsättarorgan. Under den tiden 

hade inte IASC några europeiska stater som stod bakom dem. Vidare skriver hon att det var 

flera som ansåg att EG skulle anta IAS, Storbritannien var speciellt för att EG skulle anta IAS 

som regelverk. 

 

IOSCO grundades 1983 men enligt Zeff (2012) var organisationen okänd fram till 1987 då 

bland annat SEC blev en medlem i IOSCO. SEC hade stor inverkan på IOSCO och de 

hoppades även på att IOSCO skulle skapa en harmonisering och sprida de internationella 

redovisningsnormerna och praxis.  

 

 

4.8 1990-talet 

4.8.1 Verkligt värde i FASB 

 

Georgiou och Jack (2011) belyser att en viktig händelse i utvecklingen bort från historisk 

kostnadsredovisning var bankkrisen kallad Savings and Loans Crisis i USA vid slutet av 

1980-talet. Krisen påvisade bristerna i att redovisa enligt historiska kostnader. Khan (2008) 

beskriver att krisen till viss del berodde på att den rörliga räntan för bankens inlåning 

översteg den fasta räntan som bankerna tjänade på utlåningen. Det innebär att bankerna hela 

tiden gjorde förluster. Redovisning till historiska kostnader dolde dessa förluster menar Hitz 

(2007) och Khan (2008) förklarar att det berodde på att redovisningen endast visade 

förlusterna gradvis genom de årliga rapporterna för räntenettot. 

 

Enligt Hitz (2007) ville bankerna undvika att göra bort- och nedskrivningar så de 

klassificerade sina värdepapper som investeringar och sedan när de realiserade vinsterna på 

dessa värdepapper redovisades de över det bokförda värdet. Eftersom det inte gjordes någon 

nedskrivning för det minskade värdet på tillgångarna var förlusterna större än vad rapporterna 

visade (Khan, 2008). Det visar alltså inte företagets verkliga finansiella ställning hävdar Hitz 

(2007). Laux och Leuz (2009) menar att tillämpning av historisk kostnadsredovisning gör att 

bankerna inte får indikationer om förluster i rätt tid och kan vidta de åtgärder som krävs, till 

exempel höja räntorna och minska utlåningen, för att begränsa krisens omfattning. 

 

Vidare förklarar Laux och Leuz (2009) och Hitz (2007) att SEC då rådde FASB att ta ett 

avsteg från historisk redovisning av kostnader och förespråka redovisning till 

marknadsvärden för vissa typer av tillgångar. Det resulterade i att FASB utfärdade FAS 115 

som behandlar redovisning av vissa investeringar i noterade värdepapper (Georgiou och Jack, 

2011). Aqel (2012) skriver att FAS 115 kräver en klassificering av finansiella värdepapper 



  

 43  

 

och vidare innebär det att vissa av de räntebärande värdepapprena ska redovisas till verkligt 

värde. Denna standard trädde i kraft år 1993 (Aqel, 2012). Georgiou och Jack (2011) 

framhåller att utvecklingen mot acceptansen av marknadsbaserad redovisning i FASB därmed 

inte drevs av argument från teoretiker som förespråkade verkliga värden utan det var det 

praktiska behovet att inkludera värdepapper i de finansiella rapporterna på ett sätt som ger en 

tillräckligt rättvis bild av dem som helhet. 

 

Efterdyningar av krascherna i slutet av 20- och början av 30-talet sträckte sig alltså långt och 

det påverkade i hög grad synen på värdering till verkligt värde. Standardsättarna ville skydda 

investerare och förse dem med tillförlitlig information och inte tillåta något utrymme för 

informationsassymmetri mellan parter och tillät därför bara redovisning till anskaffnings-

värde som ansågs vara den mest stabila och tillförlitliga metoden. Aqel (2012) och Georgiou 

och Jack (2011) påvisar att normgivningen i USA således vidhöll värdering till historiska 

kostnader ända från börskraschen fram till 1993 och var alltså dominerande under seklet. 

Synen på värdering till verkligt värde i USA har precis som Georgiou och Jack (2011) 

påpekar varit mycket konservativ och motstridig. Införandet av begreppet påverkades av 

marknadens påtryckningar och efterfrågningar av en ny metod. Bankkrisen indikerade, till 

skillnad från de två tidigare ekonomiska krascherna, att det behövdes någon form av 

värdering som var anpassad efter marknadsvärde eftersom att värdering till anskaffnings-

värdet dolde bankernas förluster och gjorde därför informationen helt missvisande (Khan, 

2008). 

 

FASB lyssnade till marknaden och inrättade redovisning till verkligt värde för finansiella 

tillgångar (Georgiou och Jack, 2011). Det visar en tendens om att det var den normativa 

isomorfismen som bidrog till att värdering till verkligt värde implementerades i lagstiftningen 

genom påtryckningarna från marknaden och professionen. Vidare har redovisningen i USA 

till viss del utvecklats via den normativa isomorfismen då FASB inte är styrt av myndigheter 

och FASB såg till vad marknaden efterfrågade och vad de professionellt verksamma på 

marknaden tyckte. FASB hade en formell makt men eftersom att det är en privat organisation 

som lyssnade till marknaden ökade också den informella makten. Liksom tidigare påpekats 

har även den tvingande isomorfismen har kännetecknat utvecklingen då regleringen varit 

väldigt strikt. 

 

Historien visar att ekonomiska kriser har spelat en grundläggande roll för synen på begreppet 

verkligt värde i USA. Börs- och Kreugerkraschen präglade standardsättare under en lång tid 

och ända fram till bankkrisen vid slutet av 1980-talet hade de en negativ inställning till 

verkligt värde (Georgiou och Jack, 2011). Efter bankkrisen fick standardsättarna en mer 

öppen inställning till verkligt värde då krisen istället visade klara brister i att redovisa enligt 

anskaffningsvärde. Bankkrisen var en viktig händelse för synen på verkligt värde i USA och 

FASB införde det i sina standarder för första gången som en följd av den (Hitz, 2007). 

Utvecklingen av begreppet i USA kan kopplas till den normativa och tvingande 

isomorfismen. Den tvingande genom den strikta lagstiftningen och den normativa genom att 

FASB vänder sig till marknaden och lyssnar till deras behov. Redovisningsnormerna är 

detaljrika i USA och ger inte utrymmer för någon tolkande tillämpning och därför har inte 

användarna möjlighet att ta efter varandra utan följer endast den lagstiftning som finns. Det 

tyder på att begreppet inte är utvecklat genom den härmande isomorfismen i USA. 
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4.8.2 Fortsatt utveckling i IASC 

 

Projektet Comparability Improvements som IASC påbörjade under 80-talet fortsatte under 

90-talet. Enligt Jönsson Lundmark och KPMG (1999) var detta projekt ett första steg i 

samarbetet mellan IASC och de börsövervakande myndigheternas samarbetsorgan IOSCO. 

Detta samarbete var viktigt för IASC då de inte hade något statlig stöd sedan innan. 

Samarbetet var till en början ett misslyckande då bland annat Jönsson Lundmark och KPMG 

(1999) skriver att IOSCO 1993 avslog IASCs standarder för att de ansåg att de inte höll 

tillräcklig hög kvalité. Vidare skriver Jönsson Lundmark och KPMG (1999) att det gjordes en 

överenskommelse år 1995 mellan IASC och IOSCO gällande att IASC skulle förbättra de 

standarder som inte höll måttet samt ta fram ytterligare några standarder. Projektet med att 

förbättra de avslagna standarderna kallades för Core Standards och enligt Jönsson Lundmark 

och KPMG (1999) skulle detta projekt vara klart till 1999. Camfferman och Zeff (2007) 

skriver att IASC meddelade 1996 att de skulle öka takten av arbetet med Core Standards och 

ändrade tidsplanen till 1998. Chairman Beresford, som var medlem i FASB kritiserade den 

nya tidsplan i ett nytt uttalande där han enligt Camfferman och Zeff (2007) sa att målet var 

“highly unrealistic” och “hopelessly optimistic”. Zeff (2012) skriver att arbetet med Core 

Standards blev klar nio månader efter utsatt datum, 1999 och att de då hade fått tagit hjälp av 

FASB för att skapa IAS 39. IAS 39 behandlade värdering för finansiella tillgångar och 

innebar att vissa tillgångar fick redovisas till verkligt värde och andra till uppluppet 

anskaffningsvärde. 

 

Arbetet som IASC gjorde med utveckling av standarderna var viktig för organisationens 

överlevnad, Zeff (2012) skriver att mellan 1987 och 2000 var det flera länder som valde att 

följa IASCs standarder, IAS istället för de inhemska GAAP. Soderstrom och Sun (2007) 

menar att det var förförallt under 1990-talet som den frivilliga adoption av IAS ökade och att 

mycket berodde just på de förbättringar som IASC hade gjort.  

 

Jönsson Lundmark och KPMG (1999) belyser att det även var 1995 som EU beslutade att 

förlita sig på IASCs redovisningsstandarder. Det berodde på en rad faktorer, bland annat en 

var det en ökad allmän utveckling mot harmonisering och inte minst påverkade planeringen 

mot att anta en gemensam valuta vilken också ställde vidare krav på harmonisering av 

regleringen. Världen hade fått upp ögonen för IASC speciellt efter det att IOSCO ställde sig 

bakom deras standarder. Jönsson Lundmark och KPMG (1999) skriver även att det fanns en 

dold uppfattning och oro i EU-kommissionen att den amerikanska US GAAP skulle antas 

inom fler och fler länder och bli de allmänt accepterade reglerna. Dock påpekar Barth et al 

(2008) att användningen av IASCs regler fortfarande var frivillig för medlemsländerna. En 

genomgång av IAS-reglerna gjordes av kommissionen år 1999 och de bedömde då att bland 

annat IAS 39 inte gick i linje med det fjärde direktivet och det var bland annat därför som 

IAS inte kunde bli tvingande vid den här tiden (Jönsson Lundmark och KPMG, 1999).  

 

IASC är en privat organisation och kan endast utföra påtryckningar efter det att EU antog 

dem som deras standardsättare. Innan de fick EUs stöd fick IASC förlita sig på en normativ 

isomorfism. Det innebär att normbildarna utifrån kunskap och utbildning har format 

standarder som företag frivilligt tillämpar och att IOSCO ställde sig bakom IAS visar just det. 

EU har möjligheten att kunna utföra politiska påtryckningar då IAS så småningom blev 

tvingande för EUs medlemsländer. Fast verkligt värde fanns med i IAS vid den här tiden 

fanns det fortfarande ingen entydig definition eller vägledning av användandet, det var 

fortfarande upp till användarna “agenterna” att tolka lagen. Att både IOSCO och EU ställde 
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sig bakom IAS gjorde inte bara att användandet av verkligt värde ökade utan även 

trovärdigheten för värderingsmetoden.  

 

Det har framkommit att Storbritannien haft en grundläggande roll för begreppet verkligt 

värdes utveckling. Dels tack vare att det enligt Parker och Nobes (1994) var Storbritannien 

som introducerade grunden till det, “true and fair” i EU och det var på Storbritanniens 

initiativ som IASC grundades (Zeff, 2012). IASC förde tidigt in begreppet verkligt värde i 

sina standarder och begreppet etablerades via EUs starka inflytande. EU har varit en viktig 

del för den globala acceptansen av begreppet då de gav legitimitet till IASCs standarder. Det 

tyder på att utvecklingen främst har skett via den härmande och normativa isomorfismen 

även om den tvingande haft en inverkan också. EU tvingar länderna att införa begreppet men 

ger stort utrymme för tolkning vilket gör att den härmande isomorfismen också har varit 

viktig i utveckingen.  Utvecklingen har vuxit fram via den normativa isomorfismen tack vare 

acceptansen från IOSCO och EU. Det innebär att begreppet haft större framgångar under 

seklet och en mer allmän positiv inställning i Europa än begreppet haft i USA där 

inställningen varit konservativ och återhållsam (Georgiou och Jack, 2011). 

 

4.8.3 Sveriges medlemskap i EU och andra nordiska länders tolkning av 

det fjärde direktivet ”true and fair view”  

 

Den 1 juni 1995 gick Sverige med i EU och påbörjade därmed implementeringen av EUs 

direktiv. Direktiven är bindande för alla EUs medlemsländer och de är överordnad över 

inhemska lagar enligt Blake, Fortes, Gowthorpe och Paananen (1999). Det fjärde 

bolagsdirektivet infördes i ÅRL år 1995 och blev obligatorisk att tillämpa från och med 1997 

berättar Blake et al. (1999). Inom Sverige har redovisningen främst hanterats av staten vilken 

innebär att det är tvingande att följa redovisningslagarna som bland andra BFN framför och 

efter inträdande i EU har den svenska redovisningen påverkas starkt av EU då EUs direktiv 

står över svensk lag. Redovisningslagarna i Sverige är genom det från och med 1997 

baserade på EU-lagar skriver Marton (2013b). Blake et al. (1999) berättar att vissa av EUs 

medlemsländer tillät en override som innebär att det är tillåtet att i undantagsfall avvika från 

annan redovisningspraxis om det krävs för att ge en rättvisande bild. Vidare skriver de att 

Sverige dock inte tillät detta undantag från övriga regleringen. 

 

Begreppet ”true and fair” har en vid betydelse och har översatts och tolkats olika i EUs länder 

då, liksom andra EU direktiv, även det fjärde direktivet ger en viss frihet kring tillämpning 

och tolkning (Parker och Nobes, 1994). Den svenska tolkningen av principen ”true and fair 

view” blev ”en rättvisande bild” i ÅRL medan Redovisningsrådet istället gjorde 

översättningen “en korrekt bild” enligt Nilsson (2005). 

 

ÅRL (1995:1 554). I 2:a 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.  

 

Den svenska översättningen är hämtad från den danska tolkningen vilken är implementerad i 

lagen, ”et retvisende billede”. Även Norge som medlem i den Europeiska Ekonomiska 
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Gemenskapen införde 1998 det fjärde direktivet. Översättningen som gjorts av det fjärde 

direktivet är enligt Aisbitt och Nobes (2001) hämtad från den svenska och danska tolkningen 

och är ”et pålitelig bilde”. 

 

Efter andra världskriget, år 1952, hade de nordiska länderna grundat Nordiska rådet. Det 

inrättades för att harmonisera ländernas olika bolagslagar. Enligt Fagerström och Lundh 

(2009) ledde detta samarbete till en harmonisering av dessa 1970. Även detta samarbete 

mellan de här länderna grundas i den normativa isomorfismen vilken Dimaggio och Powell 

(1983) beskriver, då dessa länder liknar varandra i många avseenden och homogeniseras ännu 

mer via detta. När länderna anslöt sig till EU, Danmark 1973, Sverige och Finland 1995 och 

Norge anslöt sig till Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 1994 upphörde detta samarbete.  

 

Sveriges medlemskap i EU har i hög grad påverkat utvecklingen av redovisningslagarna i 

landet eftersom att de från och med 1995 är styrda från EU (Nilsson, 2005; Fagerström och 

Lundh, 2009). Fagerström och Lundh (2009) berättar att det direkt infördes tre nya lagar i 

samband med medlemskapet i EU. Svenska bolag kategoriserades som antingen privata eller 

offentliga bolag men lyder fortfarande under samma lag. De offentliga bolagen blev skyldiga 

att följa god redovisningssed samt att ge en rättvisande bild. Begreppet rättvisande bild 

introducerades i Sverige genom det fjärde direktivet konstaterar Nilsson (2005) och det har 

bidragit till utvecklingen mot begreppet verkligt värde. Begreppet har vunnit legitimitet och 

homogeniserats via både tvingande och härmande isomorfism. Genom att det fjärde direktivet 

är tvingade för medlemsländerna innebär det att medlemsländerna måste införa och applicera 

begreppet i sina lagstiftningar. Tolkningen av begreppet visar också att begreppet har 

etablerats genom härmande isomorfism då till exempel Sverige och Norge har tillämpat 

Danmarks tolkning av begreppet (Nobes, 1993) eftersom det inte fanns någon definition av 

vad ”true and fair” var det upp till användarna hur de tolkade och tillämpade begreppet och 

anpassade det till sina inhemska lagar.  

 

 

4.9 2000-talet 
 

Under 2000-talet accelererade utvecklingen av verkligt värde och begreppet fick mycket 

större uppmärksamhet än tidigare. För att på ett tydligare sätt kunna en ge en bra 

uppfattning av begreppets utveckling och betydelse har det blivit fler indelningar med 

specifika årtal under 2000-talet. 

 

4.9.1 2000 - 2001 

 

Vilket regelverk EU skulle ställa sig bakom var omdiskuterat. Enligt Zeff (2012) uteslöts US 

GAAP först och främst för att det är skrivet av FASB, vilket innebär att standarderna är 

amerikanskt inriktade men även för att US GAAP var för omfattande och detaljrika. År 2000 

meddelade europeiska kommissionen att alla börsnoterade företag och koncerner inom EU 

skulle tillämpa IAS från och med 2005. Uttalandet överraskade och detta erkännande menar 

Zeff (2012) hade mycket stor betydelse för IASC, då de 15 år tidigare fått avslag på sina 

standarder. Vidare menar han att genom att EU skulle anta IAS blev IASCs (IASB) framtid 

säkrad och kundkrets ökade. Brackney och Witmer (2005) belyser att IAS inte skulle ersätta 

det fjärde och sjunde direktiven utan vara ett komplement till dessa. EU accepterade dock 

inte alla standarder påpekar Nilsson (2005) utan förbehöll sig rätten att inte godkänna vissa 
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av dem då kommissionen ansåg att några stod i strid med EG-rätten. IAS 39 vilken behandlar 

värdering till verkligt värde för finansiella instrument var en av standard som inte 

accepterades av den anledningen. Enligt Whittington (2011) var EUs uttalande om att 

medlemsländerna skulle anta IAS endast ett steg i en lång harmoniseringsprocess. Författaren 

skriver att även IOSCO godkände IAS och i och med det blev standarderna accepterade på 

det flesta börserna i världen, förutom den amerikanska. 

 

Liksom tidigare framkommit tillämpades verkligt värde främst på finansiella instrument i 

både IASC och FASB. År 2000 implementerades värdering till verkligt värde på icke-

finansiella tillgångar. Georgiou och Jack (2011) förklarar att det var genom att IASC 

utvecklade tillämpningen av begreppet då de införde två standarder vilka inte behandlade 

finansiella tillgångar. Det var IAS 40 gällande förvaltningsfastigheter och IAS 41 som 

behandlade Jord- och skogsbruk. Författarna menar att kommittén i IASC därmed visade att 

de hade en mer öppen inställning till värdering till verkligt värde. Vidare skriver de att FASB 

vidhöll en försiktig tillämpning av verkliga värden och avvaktande inställning. 

 

IASC utvecklades och ersattes av IASB år 2001 för att minska det politiska inflytandet 

eftersom att många ansåg att skattemyndigheter, banker, aktieägare, investerare hade för stort 

inflytande över standardsättarna. Detta liknar Soderstrom och Sun (2007) vid det 

amerikanska skiftet från APB till FASB, vilket gjordes av samma anledning. Enligt Aqel 

(2012) var IASBs mål att utveckla en uppsättning redovisningsstandarder som skulle vara av 

hög kvalitet, begripliga och kunna bli internationellt accepterade. En förändring som enligt 

Whittington (2011) gjordes för att uppnå det var att heltidanställda ledamöterna och med en 

mer teknisk personal. IASB skulle även försöka främja användningen av de standarder som 

togs fram, vilka var IFRS. 

 

Samtidigt som arbetet med harmoniseringen av standarder pågick inträffade den största 

konkursen i USAs historia. Det var år 2001 som energibolaget Enron gick i konkurs. Det 

finns flera anledningar till att företaget gick i konkurs och enligt Benston (2006) var en 

anledning att de använde värdering till verkligt värde på ett mycket felaktigt sätt. Enligt 

Benston (2006) värderades Enrons aktier till verkligt värde mot nivå tre, mark-to-model, 

vilket medförde att det fanns möjlighet att övervärdera värdet. Även om US GAAP endast 

tillät värdering till verkligt värde av finansiella tillgångar i sina standarder menar Benston 

(2006) att Enrons revisorer lyckades kringgå det och värderade även andra tillgångar till 

uppskattat värde. Han fortsätter skriva att Enrons ledning och personal hade projektbonusar 

vilket gav beslutfattarna ytterligare en anledning till att blåsa upp värdena i företaget för att 

de skulle få en högre utdelning. Eisenhardt (1989) hävdar att individer handlar för att själva 

vinna på det och verkar för möjligheten att skapa egna fördelar, vilket var det som hände i 

Enrons ledning. Benston (2006) anser att värderingen till nivå tre som innebär att värderingen 

sker till ett uppskattat marknadsvärde hade används på ett felaktigt sätt men också att FASB 

och IASB borde inte tillåta den typen av värdering då det finns utrymme för att göra dessa 

övervärderingar. Det fanns utrymme för manipulation vilket vidare innebär att det även 

skapas informationsassymmetri mellan företagsledningar och övriga intressenter. Det var 

flera som menade att det var just verkligt värde som låg bakom konkursen och ifrågasatte 

värderingsmetodens tillförlitlighet. Konkursen visade svagheten samt problematiken kring 

värdering av tillgångar som inte har några jämförelsepriser (Bentson, 2006). Det är främst 

problemet som Mishra et al. (1998) beskriver som informationsassymmetri. Bentson (2006), 

bland andra, argumenterar för att IASB och FASB inte borde tillåta någon form av värdering 

till verkligt värde då det inte finns observerbar data för att undvika dessa informationsgap. 
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Den mer positiva inställningen som FASB hade fått för verkligt värde fick ett bakslag då 

Enron gick i konkurs. 

 

4.9.2 2002 - 2005 

 

Ett viktigt steg för framåt för redovisningen var när IASB och FASB beslutade att arbeta 

tillsammans för att harmonisera sina redovisningsstandarder. Det var viktigt för att underlätta 

gränsöverskridande arbete i en värld där företag agerar på flera olika marknader, i olika 

miljöer och kulturer, menar Schipper (2011).  

 

Schipper (2011) skriver att de var under ett möte mellan IASB och FASB hösten 2002 som 

de båda organisationerna kom överens om att tillsammans arbeta för att utveckla 

internationella redovisningsstandarder. Utvecklingen skulle leda till att standarderna fick en 

högre kvalitet och bli enhetliga. Ändamål var att de skulle användas för både inhemskt 

redovisning och gränsöverskridande redovisning. Projektet att arbeta ihop IFRS och US 

GAAP kallas för konvergensen (Schipper, 2011). Aqel (2012) menar att redovisning och 

finansiell rapportering kan skilja sig mycket mellan olika länder just för att de har olika 

skattesystem, rättssystem, redovisningssystem till exempel. Enligt Schipper (2011) fanns det 

två huvudmål med konvergensen, ett kortsiktigt och långsiktigt mål. Det kortsiktiga målet 

vara att ta bort skillnaderna mellan IFRS och US GAAP. Schipper (2011) menar att det finns 

flera individuella skillnader, exempel på dessa skillnader är blanda annat hur redovisningen 

behandlar icke-monetära utbyten. Det långsiktiga målet var att IASB och FASB skulle 

förbättra stora delar av redovisningen och ge tydlig vägledning i användningen. 

 

Samförståndsavtalet kallades för Norwalk Agreement och var första steget i konvergensen. 

Steget var inte bara viktigt för organisationerna utan även för att allmänheten skulle ta 

konvergensen på allvar. Wagoner (2009) menar att den viktigaste delen av Norwalk 

Agreement var att IASB och FASB tillsammans skulle skapa ett gemensamt conceptual 

framework (ramverk för standarderna). Aqel (2012) skriver att det gjordes en bekräftelse av 

samförståndsavtalet år 2006 där de kom fram till en plan för hur de skulle arbeta för att 

komma en uppsättning av internationella redovisningsstandarder av hög kvalité och 

jämförbarhet. I planen fanns 11 ämnen som ansågs vara kritiska för en konvergens skulle 

kunna blir verklighet och ett av ämnena var vägledning gällande värdering till verkligt värde. 

 

Några som poängterar att skillnader mellan IFRS och US GAAP inte alltid är ”dåligt” är 

Ampofo och Sellani (2005) som menar att skillnaderna finns på grund av att världen ser olika 

ut beroende på var i världen redovisningen sker. De tar upp att länder som USA som har en 

mycket utvecklad affärsmarknad kan behöva US GAAP som redovisningsstandarder då de är 

mer strikta och detaljerade. Medan i mindre utvecklade länder passar IAS bättre då det inte är 

lika detaljrikt. Ampofo och Sellani (2005) har gjort en lista med både argument för och emot 

en harmonisering. Fördelar som de såg var bland annat att kostnaderna kommer minska då 

företag som verkar i flera länder inte behöver redovisa på två olika sätt. Jämförbarheten 

kommer att öka med hjälp av en harmonisering. Motargumenten var bland annat en global 

uppsättning av standarder skulle innebära att simplifiera ett komplext problem då det finns 

olika kulturer, språk, företagsmiljöer och så vidare. Genom att arbeta för en harmonisering 

blir det svårt att ta hänsyn till just dessa faktorer. 

 

Enligt Aqel (2012) är den allmänna uppfattningen att USAs standarder är mer regel-baserad 

medan IASBs standarder är mer princip-baserade. Han menar att USA standarder är mycket 
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mer detaljrika och omfattande än de standarder som IASB utfärdar. En anledning till det 

skriver han är för att den amerikanska marknaden kräver det. Externa revisorer är rädda att 

hamna i rättstvister och vill därför ha tydliga regler att följa, de vill inte heller att det ska bli 

några missförstånd från SEC eller allmänheten om hur redovisningen ska utföras. Medan 

IASBs standarder grundar sig på principer som ska ge en begreppsmässig grund för att kunna 

upprätta en årsredovisning. I USA lämnas således ett betydligt mindre ansvar till agenterna 

som utför redovisningen medan det ges ett större utrymme för tolkning av redovisningen för 

länder som tillämpar IASBs standarder.  

 

Aqel (2012) menar att inom regelbaserade standarder finns möjlighet att manipulera 

redovisningsinformationen genom att koncentrera sig på utformningen av redovisningen 

istället för att se transaktionerna och helheten av redovisningen. Han menar att bland annat 

Enron gjorde det, att de manipulerade redovisningen för att det skulle se ut som att företaget 

hade mindre skulder, vilket var missvisande. Aqel (2012) menar att lösningen på de problem 

som uppstår vid regelbaserad redovisning kan lösas med principbaserad redovisning och 

arbetet med att skapa en enhetlig uppsättning internationella redovisningsstandarder kom att 

bygga på principbaserade idén. 

 

IAS 39 accepterades av EU först år 2005, skriver Georgiou och Jack (2011). Vidare menar 

författarna att IAS 39 efter omarbetningen och godkännandet från EU gett större legitimitet 

och acceptans till att använda verkliga värden. Hague (2004) är av åsikten att det grundas i 

principen om användbar information till beslutsfattande för användarna och ger mer relevant 

information om tillgångar och finansiella skulder än vad historiska kostnader gör. År 2005 

blev IFRS tvingande för alla börsnoterade företag i EU och enligt Fagerström och Lundh 

(2006) blev den största förändringen med införandet av IFRS för Sveriges del att tillgångar 

och skulder skulle värderas till verkligt värde och inte anskaffningsvärdet. 

 

Konvergensen blev tvingande för EUs medlemsländer då alla koncerner och börsnoterade 

företag var tvungna att tillämpa IFRS medan för andra företag är det frivilligt att adoptera 

IFRS. Genom att IFRS har både fått erkännande av EU och IOSCO har flera länder adopterat 

IFRS istället för de inhemska redovisningsstandarderna eftersom att det finns en uppfattning 

om att det är ett internationellt regelverk av hög kvalité (Aqel, 2012). Den frivilliga 

adoptionen av IFRS kan både anses visa tendenser av både härmande och normativ 

isomorfism. Det ökar harmoniseringen och redovisningsstandarderna blir mer homogena. När 

fler och fler länder tillämpar IFRS blir det lättare att jämföra rapporterna och det 

gränsöverskridande arbetet underlättas. Den normativa isomorfismen grundar sig på de 

professionella normbildarna och enligt Dimaggio och Powell (1983) innebär normativ 

isomorfism att de professionella har samma utbildning och grunder vilket gör att det har 

ungefär samma åsikter. Det leder till att de blir mer och mer lika varandra. Den härmande 

isomorfismen visar sig genom att den frivilliga adoptionen ökar desto fler länder som 

tillämpar den. Carpenter och Feros (2001) skriver att organisationer, eller i detta fall länder, 

väljer metoder och strukturer som andra använder och anser vara legitima.  

 

4.9.3 2006 - 2008 

 

Samförståndavtalet mellan IASB och FASB bekräftades, som tidigare nämnts, 2006 och både 

Aqel (2012) och Carmona och Trombetta (2010) skriver att de 11 huvudämnena skapades för 

det fortsatta arbetet, som kallades för MoU. Vidare skriver Carmona och Trombetta (2010) 

att det gjordes en ny bekräftelse år 2008 mellan IASB och FASB om att projektet MoU skulle 
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vara klart till 2011. Det innebär att det fanns en plan för när harmoniseringen av begreppet 

verkligt värde skulle vara klar. Alexander och Jermakowicz (2006) hävdar att det svåraste 

standardsättarna stod inför i konvergensen var sammaslagningen av begreppet och 

användningen av värdering till verkligt värde. Samtidigt som ISAB och FASB arbetade för en 

harmonisering ändrade SEC kraven för utlänska företag i USA enligt Erchinger (2012). SEC 

medgav 2007 att utländska företag i USA fick redovisa enligt IFRS utan att göra avstämingen 

mot de amerikanska standarderna. 

 

Georgiou och Jack (2011) belyser att det fanns definitionsskillnader av verkligt värde mellan 

IASB och FASB. Inom FASB var verkligt värde likställt med marknadsvärde medan 

kommissionen i IASB hade en mer öppen syn på begreppet och ansåg att verkligt värde 

kunde vara diskonterat nuvärde, exitvärde eller något annat lämpligt mätvärde. Inom IASB 

sågs verkligt värde alltså vara den mest tillämpliga metoden för mätningen, oavsett vilken 

som användes. Under 2006 skriver Laux och Leuz (2010) att FASB arbetade fram FAS 157 

som behandlar värdering till verkligt värde. FAS 157 definierade då verkligt värde som 

exitvärde och gav vägledning om att värderingen skulle ske enligt en hierarki med tre olika 

nivåer. Definitionen var 

 
the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date. 

 

De två standardsättande organisationerna hade innan konvergensen skilda syner på begreppet, 

dels inställningen till dess lämplighet och innebörden av begreppet. Georgio och Jack (2011) 

konstaterar att IASB har haft en mer positiv uppfattning av begreppet än standardsättare i 

USA. Dels genom att de tillämpat verkligt värde i standarder ända sedan 1980-talet 

(Camfferman och Zeff, 2007). IASB har även haft en öppen syn på innebörden av begreppet 

sedan införandet eftersom verkligt värde ansågs dynamiskt och uppfattades som många olika 

värderingsmetoder och ”verkligt värde” var den metod som passade situationen bäst 

(Georgiou och Jack, 2011). Medan det har tidigare framkommit att via bland andra Zeff 

(2007) att FASB har haft konservativ syn på begreppet verkligt värde och hållit fast vid 

argument som har sin grund i börskraschen 1929. Det har tidigare i tidsaxeln argumenterats 

för att USAs utveckling i princip bestått av isomorfismens tvingande form även då FASB är 

en privat organisation övervakar SEC alla beslut. Medan utvecklingen i Europa har inslag av 

alla former av isomorfism samt att det går att se ett agent- och principal förhållande då 

regleringen har varit princip-baserad och mer tolkande än den amerikanska eftersom att 

standarderna i US GAAP är mer detaljrika än vad IASBs standarder, vilket vidare 

komplicerar konvergensen (Nilsson, 2005). USAs standardsättare har varit måna om att 

undvika att det kan uppstå informationsassymmetri och undviker därför att ge utrymme för 

tolkning.  

 

 

Finanskrisen 

 

Värdering till verkligt värde har efter finanskrisen som startade 2008 fått mycket kritik och 

beskyllts för att ha haft en central roll i krisen (Laux och Leuz, 2009). För att förstå 

redovisningens roll i den finansiella krisen menar Liao, Kang, Morris och Tang (2013) att det 

är viktigt att förstå sambandet mellan uppskattningar i verkligt värde och hur det leder till 

informationsasymmetri. Det uppstår genom att investerare har lite information om vad som 

ligger till grund för uppskattningen av värdet och vad det baseras på. Det innebär en ökad risk 

för investerarna eftersom att de finansiella rapporterna då inte visar företagets ställning 
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eftersom att det endast är en uppskattning av värdet. Bart och Landsman (2010) skriver att 

forskning som gjorts kring detta har visat att informationen endast är relevant om det speglas 

i aktiepriserna. 

 

Liao et al. (2013) beskriver att marknaderna för vissa finansiella tillgångar "frystes" under 

finanskrisen och att värderingar som skedde till verkligt värde var därför inte tillförlitliga 

eftersom att marknaden stod stilla. Det gav upphov till uppskattade värden vilka kunde vara 

manipulerade av chefer och ledningar och därför blev informationen i rapporterna inte 

transparanta samt bidrog istället till ökade risker. Barth och Landsman (2010) förklarar att det 

är huvudproblemet i kritiken mot värdering till verkligt värde. Det är vid värdering av 

tillgångar där det inte finns några observerbara jämförelsepriser och företagsledningar ges 

utrymme till att manipulera rapporterna eftersom att värdena då baseras på uppskattningar. 

Konsekvensen av det är att rapporterna inte är relevanta för framtida beslutsfattande eftersom 

chefer kan ha incitament att förvränga rapporten till förmån för egen vinning. I kritiken som 

riktas mot värdering till verkligt värde efter den finansiella krisen har det framförallt, enligt 

Barth och Landsman (2010), hävdats att värdering till verkligt värde därmed inte bidrar med 

tillräcklig kvalitet i rapporterna för att det ska vara informativt för användarna och därmed 

uppstår ett informationsgap mellan parterna. Mala och Chand (2012) skriver att verkligt 

värde har beskyllts för att förvärra svängningarna i det finansiella systemet och skapa en 

nedåtgående spiral. De menar till exempel att då banker tillåts göra uppskrivningar av 

tillgångar ges bankerna ett större inflytande på värderingen vilket vidare gör det finansiella 

systemet mer sårbart och kriserna blir svårare.  

 

Förespråkare till värdering till verkligt värde däremot menar att kritikerna endast beskyller 

“budbäraren”. Laux och Leuz (2009) beskriver att förespråkare till verkligt värde menar att 

värdena återspeglar marknaden och ger information om förändrade förhållanden i ett tidigt 

skede vilket i sin tur ger möjlighet till att vidta snabba åtgärder. Motståndarna hävdar att det 

verkliga värdet kan vara missvisande för tillgångar som innehas under en längre tid och är 

därmed inte relevant på grund av att det kan leda till att marknaden blir ineffektiv och att 

priserna därför inte är tillförlitliga (Laux och Leuz, 2009). Barth och Landsman (2010) 

belyser att även kritiker mot värdering till verkligt värde medger att värderingen ger relevant 

information under stabila marknadsförhållanden men att många hävdar att det inte väger upp 

metodens legitimitet under tider då marknaden är ostabil och inte bidrar med relevant 

information i rapporterna. 

 

Laux och Leuz (2010) hävdar att verkligt värde i själva verket hade en mycket liten roll i den 

finansiella krisen då bankerna använde värdering till verkligt värde på ett avgränsat sätt. De 

menar att krisen istället berodde på att bankerna använde sig av så kallade fire sales, det vill 

säga, sålde tillgångar till rabatterade priser och blev tvungna att göra kraftiga nedskrivningar 

av anläggningstillgångarna som var värderade till anskaffningsvärdet. Även Barth och 

Landsman (2010) har dragit slutsatsen att värdering till verkligt värde inte hade någon 

betydande roll i finanskrisen. 

 

Det står fortfarande inte klart hur mycket redovisning till verkligt värde faktiskt bidrog till 

finanskrisen menar Liao et al. (2013). Det har gett upphov till mycket diskussion och visat 

behovet av ökad insyn (Liao et al. 2013). En direkt effekt av finanskrisen var enligt IASB 

(2011) förbättrandet av IFRS 7. Standarden behandlar redovisning av finansiella instrument 

och i och med förbättringsarbetet ställs högre krav på insyn och ökade upplysningar för att 

minska riskerna som uppstår vid informationsassymmetri. Efter finanskrisen infördes 

värderingshierarkin med tre nivåer vilken ska minska osäkerheten och ge bättre information 
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gällande värderingarna och därmed förse investerare mer tillförlitlig information (IASBa, 

2009). Speciellt visade finanskrisen hur viktigt det var att klargöra hur värderingen ska 

utföras på marknader för tillgångar eller skulder som är mindre aktiv eller inte existerar samt 

betydelsen av ökad insyn och upplysningar gällande dessa värderingar IASB (2011). Vid 

IASBs presentation av standardförbättringar sa ordförande Sir David Tweedie: 

 
The financial crisis has shown that a clear understanding of how entities determine the fair value 

of financial instruments, particularly when only limited information is available, is crucial to 

maintaining confidence in the financial markets. The additional disclosure requirements and the 

three-level hierarchy will help to increase the clarity of the information. The amendments will 

also enhance the disclosures about the liquidity risks associated with financial instruments. The 

proposals build on the advice we have received from the IASB’s Expert Advisory Panel 
(IASBb, 2009). 

 

 

Projektet med Fair value Measurements vilket såsmåningom resulterade i IFRS 13 hade 

påbörjats redan innan krisen enligt IASB (2011) som vidare belyser att finanskrisen förstärkte 

indikationen av behovet för en gemensam definition av värdering till verkligt värde. 

Utvecklingen av IFRS 7 utökade visserligen konvergensen men definitionen var inte 

densamma i IFRS 7 som i FAS 157. 

 

4.9.4 2009 - 2010 

 

Aqel (2012) menar att även om IASB och FASB hade arbetat hårt för att utveckla verkligt 

värde i standarderna fick verkligt värde hård kritik. Trots att verkligt värde första gången 

enligt Camfferman och Zeff (2007) introducerade 1976 var det inte före 2009 som IASB 

gjorde en definition av verkligt värde tillsammans med vägledning i hur värderingen skulle 

användas. Aqel (2012) skriver att när IASB kom ut med Fair Value Measurement fanns det 

skillnader mellan hur IFRS och US GAAP tillämpade verkligt värde. Det var bland annat, 

metoder för att värdera verkligt värde och vilka poster i balansräkningen som tillät 

användningen av verkligt värde. Någon månad efter det att IASB kom ut med Fair Value 

Measurement bestämde IASB och FASB att tillsammans utveckla en gemensam vägledning 

av värdering till verkligt värde. Arbetet med att tillsammans skapa en gemensam standard för 

verkligt värde är enligt Aqel (2012) ett viktigt steg för konvergensen och harmoniseringen.   

 

Under 2009 hade IASB och FASB ett möte där de fortsatte diskussionen om MoU och hur de 

skulle arbeta vidare med de elva huvudämnena. De kom fram till att verkligt värde skulle ha 

samma betydelse i IFRS och US GAAP (FASB och IASB, 2009). Enligt Aqel (2012) skulle 

arbetet innefatta en gemensam definition, metoder för hur de ska mäta verkligt värde, vilka 

poster i balansräkningen som skulle krävas eller tillåtas att värderas till verkligt värde och 

vilka upplysningar som krävs. 

 

IASBs arbetade fram ett förslag där de använde olika delar från FAS 157 som grund i det 

preliminära uttalandet. IASB (2011) skriver att inte allt av den preliminära IFRS 13 baserades 

på FAS 157 då det hade olika syner på vissa delar. Det kunde till exempel vara att FAS 157 

använde andra ord. När IASB skulle definiera verkligt värde var det bland annat fråga om de 

skulle använda ”exit price” som US GAAP använde sig av eller ”entry price”. I 

diskussionerna fanns förslaget att ha två olika definitioner där ena skulle innehålla exit price 

och den andra entry price. IASB kom ändå fram till att det var onödigt att ha två definitioner 

för verkligt värde och bestämde sig för att använda exit price. Enligt Aqel (2012) blev IASB 
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definitionen den samma som FASB redan hade. Från 2009 arbetades förslagen ihop och de 

skapade en gemensam definition. Enligt Aqel (2012) blev resultatet att IASBs utfärdande 

IFRS 13 Fair Value Measurement och FASBs utfärdande ASU. Han påpekar att det inte 

innebar några större skillnader i FAS 157 förutom att den har blivit tydligare. 

 

Enligt Erchinger (2012) bekräftade SEC, 2010 sitt starka stöd för en enhetlig internationell 

redovisning och att de ansåg att IFRS hade den största möjligheten att bli den internationellt 

accepterad lagstiftningen. Samtidigt som SEC bekräftade sitt stöd poängterade de att de inte 

skulle införa IFRS som standarder innan hela MOU-projektet blev klart. 

 

 

4.10 2010-talet 

4.10.1 2011-2013 

 

Vid konvergensen skulle två de två skilda synerna på verkligt värde flätas samman genom 

arbetet som påbörjades 2006 och avslutades 2011. Samarbete och konvergensen mellan IFRS 

och US GAAP ledde 2011 till att IFRS 13 Fair value Measurements stod klart och skulle 

införas i EUs medlemsländer 2013. IFRS 13 behandlar verkligt värde och en av de mest 

betydelsefulla delarna med IFRS 13 är att IFRS 13 och FAS 157 överensstämmer och att det 

därmed finns en gemensam definition av begreppet. Denna utveckling av begreppet tyder till 

viss del på att det har harmoniserats och blivit homogent genom den härmande isomorfismen.  

 

Under 2011 utfärdades IFRS 13 Fair Value Measurement som ger FASB och IASB en 

gemensam definition av begreppet (Aqel, 2012). Standarden anger inte vilka poster som ska 

värderas till verkligt värde utan IFRS 13 tillämpas då andra IFRS-standarder kräver eller 

tillåter värdering till verkligt värde. IFRS 13 beskriver hur värdering till verkligt värde går 

till. Innan dess fanns många olika standarder för värdering till verkligt värde och denna 

samlar dem, vilket framgår av IFRS 13 (1255/2012/EU) p 5. IFRS 13 har definierats på 

samma sätt som FAS 157 och bygger således även på ett marknadsbaserat värde, ett exitpris, 

och värderingen sker genom de tre hierarkiska nivåerna (Palea och Maino, 2013). 

 
The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date. 

 

 

Den svenska definitionen av vekligt värde är enligt följande: 

 
Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. 

 

Marton (2013a) belyser att i definitionen finns de flera delar som är viktiga att lyfta fram. I 

IFRS 13 (1255/2012/EU) p 2 står det att verkligt värde är marknadsbaserad värdering, inte en 

företagsspecifik värdering. Marton (2013a) menar att det betyder att det är marknadsvärde 

som tillgångarna och skulderna ska värderas till och inte värdet för ett företag. I definitionen 

ska en transaktion ske mellan marknadsaktörer vilket innebär precis som det låter, aktörer 

som finns på en marknad. Det som göra begreppet intressant är vilken marknad begreppet 

syftar på då det finns flera olika marknader. I IFRS 13 (1255/2012/EU) bilaga A står det att 

det är huvudmarknaden som värderingen ska utgå från. Huvudmarknad innebär att parterna är 

oberoende av varandra, de ska vara kunniga eller har tillräckligt förståelse av tillgången eller 
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skulden, ha en möjlighet att gå in i en transaktion och de ska ha ett intresse av att 

transaktionen genomförs. Finns det ingen huvudmarknad är det den mest fördelaktiga 

marknaden, vilket innebär den marknad som priset är högst på eller skulden är lägst på. 

 

Marton (2013a) beskriver att värderingen av verkligt värde utgår från att priset baserar sig på 

en aktiv marknad. Problemet är att det inte alltid finns en aktiv marknad för alla tillgångar 

eller skulder och därför har IFRS 13 definierat en hierarkimodell som innehåller tre olika 

nivåer på data. 

 

Nivå 1 innebär enligt IFRS 13 (1255/2012/EU) p 76-80 ”noterade priser på aktiva marknader 

för identiska tillgångar eller som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten”. Marton 

(2013a) skriver att när det finns data i nivå 1 kan företagen direkt bedöma värdet utan att göra 

några justeringar eller egna bedömningar. IFRS 13 (1255/2012/EU) p 77 skriver att värdering 

till nivå 1 är den mest tillförlitliga uppgifterna. En aktiv marknad är enligt IFRS 13 

(1255/2012/EU) p 76 ”en marknad där transaktioner med tillgången eller skulden äger rum 

med tillräcklig frekvens och volym för att ge fortlöpande prisinformation”.   

 

Nivå 2 innebär enligt IFRS 13 (1255/2012/EU) p 81-85 ”indata är andra indata än de 

noterade priser son ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången 

eller skulden”. Marton (2013a) beskriver den andra nivå som att det finns en aktiv marknad 

för liknade tillgångar och skulder men att de inte är identiska. Vid en värdering med Nivå 2 

krävs det en justering eller en egen bedömning av företagen. Det gör att IFRS 13 förbjuder 

värdering till Nivå 2 om det finns möjlighet att värdera till Nivå 1. 

 

Den lägst rankade nivå är Nivå 3 som är enligt IFRS 13 (1255/2012/EU) p 86-90 ”indata är 

icke observerbara indata för tillgången eller skulden”. Det innebär som Marton (2013a) 

förklara att värderingen baserar på företagens egna bedömningar och uppskattningar. Den typ 

av värdering kan vara mycket osäker då den inte basera sig på något marknadspris. Sker 

värdering till nivå tre, som är den lägsta nivån i hierarkin kräver IFRS 13 (1255/2012/EU) p 

91 upplysningar om hur och vad värderingen baserades på. Detta för att hjälpa användarna att 

kunna göra en rimlig och rättvis bedömning. 

 

Som tidigare tagits upp är verkligt värde ett mycket omdiskuterat ämne och Marton (2013a) 

skriver att kritikerna menar att verkligt värde är svårt att använda i praktiken och är inte alltid 

tillförlitlig samt att värderingsmetoden har haft en påverkan på de finansiella kriserna. Medan 

förespråkare menar att verkligt värde är mer relevant för användarna än vad 

anskaffningsvärdet är, som flera kritiker hävdar är säkrare värderingsmetod. Vidare tar 

författaren upp att verkligt värde anses vara mest tillförlitlig när det finns aktiva marknader 

som underlag. När det inte finns aktiva marknader utan värderingen baseras på egna 

uppskattningar förlorar verkligt värde en viss del av tillförlitligheten. 

 

Marton (2013a) tar upp att verkligt värde kan vara mer relevant än anskaffningsvärde då 

anskaffningsvärdet inte visar vad det faktiskt värdet av en tillgång eller skuld är just nu. Det 

kan till exempel vara aktier som förväntas att öka med tiden. Anskaffningsvärde på aktierna 

var 100 kr år 1 men år 2 var det verkligt värde 150 kr. Det visar att anskaffningsvärdet inte är 

relevant då det inte längre visar det faktiska värdet. Marton (2013a) belyser även att verkligt 

värde ofta är relevant för företagsledningen och menar att om det verkliga värdet på exempel 

en fastighet är relevant för företagsledningen borde det även vara relevant för investerarna.  
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Färdigställandet av IFRS 13 innebar att projektet MoU nådde målet för ett av de 11 ämnena. 

Aqel (2012) påpekar att det inte innebar någon större förändring i US GAAP eftersom att det 

var FAS 157 som låg som grund för IFRS 13. Vidare skriver Aqel (2012) att de 

kontroversiella frågorna kring värdering enligt nivå två och tre kvarstår och att det 

fortfarande innebär stora risker för manipulation av värdena. Vid tider av osäkerheter påpekar 

Laux och Leuz (2010) att det finns risker för manipulation av värden. Värdering enligt nivå 

tre är fortfarande ett problem och ger upphov till informationsassymmetri och missvisande 

rapporter. Liksom tidigare beskrivits är det huvudproblemen som agentteorin belyser (Jensen 

och Meckling, 1976). I regel agerar individer efter sin egen vinning och tar chansen att 

manipulera värdet om det ger fördelar för dem själva. Det ger upphov till 

informationsassymmetri mellan investerare och företagsledningar där företagsledningar 

besitter mer information kring underlaget för de finansiella rapporterna (Mishra et al., 1998). 

Det problemet står kvar i centrum för debatten kring verkligt värde.  

 

Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla börsnoterade bolag inom EU att tillämpa IFRS 

13 och värdera tillgångar till verkligt värde. Det innebär att begreppet vunnit stor del av sin 

legitimitet via reglering hävdar Georgiou och Jack (2011). Det tyder på att den tvingande 

isomorfismen har varit en viktig faktor för utvecklingen av verkligt värde. Den normativa 

isomorfismen har även spelat en viktig roll för utvecklingen genom den frivilliga adoptionen 

för länder som antagit IFRS istället för tidigare nationella regelverk. IFRS 13 ökar både 

harmoniseringen och jämförbarheten i de finansiella rapporterna. 
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5. Avslutande diskussion  

I den här sektionen kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet har varit att ge en 

förståelse för den internationella utvecklingen av verkligt värde som begrepp. Det genom att 

belysa hur olika händelser och organisationer har påverkat begreppet samt hur synen och 

inställningen till begreppet har förändrats. Via det kunna visa hur komplex verkligt värde har 

varit och att historien som ligger bakom begreppet har en mycket stor betydelse för hur det 

ser ut idag. Den information som framkommer har bearbetats via en sammanställning från 

tidigare forskares undersökningar och slutsatser.  

 

 

5.1 Studiens resultat 

Tidsaxeln visar hur ett antal olika organisationer och händelser i vår historia har påverkat 

både synen och innebörden av verkligt värde. För att ha en full förståelse om varför 

redovisningslagen innefattar IFRS 13 idag, som behandlar verkligt värde, är det betydelsefullt 

att ha en insikt i hur värderingen har förändrats och varför begreppet har förändrats liksom 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver är det viktigt att förstå bakgrunden av ett begrepp för 

att förstå begreppets innebörd. För att på ett tydligt sätt presentera hur både enskilda 

händelser och organisationer har påverkat utvecklingen av begreppet verkligt värde visas 

dessa på tre olika tidsaxlar. Till varje tidsaxel kommer det kortfattat beskrivas hur just den 

händelsen eller organisationen har påverkat utvecklingen och synen på begreppet. Den tredje 

tidsaxeln är kortare gällande tidsomfånget och innehåller fler händelser då det var under den 

här perioden som utvecklingen av verkligt värde accelererade. I bilden nedan visas händelser 

som visat sig vara betydelsefulla för utvecklingen av verkligt värde under tidsperioden 1900-

1950. 

 
 

Figur 6. Tidsaxel 1900-1950 

Tidsaxeln visar händelser som varit bidragande för utvecklingen av begreppet verkligt värde. De röda 

pilarna ovanför tidsaxeln pekar ut händelser som påverkat Västeuropa och de gröna pilarna under tidsaxeln 

visar viktiga händelser för utvecklingen i USA. Händelser vid de blå pilarna har påverkat både Västeuropa 

och USA. Inflationen och deflationen varade från 1914 fram till 1923. Börskraschen inträffade 1929 och 

Kreugerkraschen tre år efter det, 1932. SEC bildades som en följd av dessa 1934. Begreppet ”true and fair” 

infördes i Storbritanniens Companies act 1947.  
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Efter att världen gick genom både en kraftig inflation och deflation under 1910- och 1920-

talet, med svaga redovisningslagar som var otillräckliga var marknaden på väg uppåt igen. 

Under denna period kunde inte företagen vila sig mot lagstiftningen utan de härmade och tog 

efter varandra vilket Dimaggio och Powell (1976) menar är ett vanligt beteende vid 

osäkerhet. Utvecklingen av begreppet påverkades inte direkt av inflationen och deflationen 

utan dessa händelser är en bakgrund för de senare händelserna. När börsen kraschade i USA, 

1929, drabbades finansiella världen kraftigt. Privatpersoner och företag hade investerat på 

den amerikanska marknaden som att de aldrig kunde förlora pengarna utan endast tjäna mer. 

Tre år senare, år 1932, väntade nästa krasch vilken var konkursen av Kreuger & Toll, som 

återigen berörde den amerikanska och Västeuropeiska marknaden. Den här gången var det 

inte bara privatpersoner och företag som hade investerat pengar utan det var även hela 

nationer. Dessa krascher berodde till stor del på hur företagen värderade sina tillgångar. 

Värderingen skedde till verkligt värde men det fanns under denna tid inte några bestämmelser 

om hur värdering till verkligt värde skulle ske. Det innebar att företagen själva bestämde det 

”verkliga värdet”. Det var just det Ivar Kreuger gjorde, han höjde sina tillgångars värden 

upprepande gånger utan att det fanns grund för det. Flesher och Flesher (1986) har i sin 

artikel belyst att Kreugerkraschen hade en stor inverkan på hela den finansiella världen och 

låg till grund för en rad förändringar. Det var efter dessa omtumlande år som bland annat 

USA, Sverige och England på enskilda håll startade arbetet med en förbättring av respektive 

redovisnings-standarder och bättre övervakning av de finansiella rapporterna. Börskraschen 

och Kreugerkraschen är två mycket betydelsefulla händelser för värdering till marknads-

baserade värden som har präglat synen och utveckling av värderingsmetoden under seklet.  

I USA bildades SEC år 1934 som en direkt följd av kriserna och deras uppdrag var att 

övervaka den amerikanska finansmarknaden. SEC har haft stor betydelse för den mycket 

kritiska inställning och syn på begreppet verkligt värde som funnits i USA och organisationen 

bestämde att varken tillgångar eller skulder fick värderas till någon form av marknadsbaserad 

metod under större delen av seklet. Synen på redovisning till verkligt värde var efter 

krascherna mycket negativ vilket även skulle prägla synen flera decennier framåt.  

Följderna av kriserna i Sverige och England var bland annat att införa bestämmelser om 

bättre ordnad bokföring och att företag behöver ha revisorer som kontrollerar bokföringen. I 

Storbritannien kom den nya lagen, Companies act 1947, vilken införde att bokföringen skulle 

visa en ”true and fair view” som senare har varit en viktig grund för verkligt värde. Det är för 

att verkligt värde visar tillgångarnas och skuldernas riktiga värde vilket kan anses vara den 

mest rättvisande bilden av företaget. Det visar att kriserna fick olika konsekvenser i de två 

kontinenterna, där verkligt värde förbjöds i USA medan i Europa, som inte hade med verkligt 

värde i standarderna men de visade ändå en öppenhet för verkligt värde.  
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I bilden på nedan visas en tidsaxel där de viktigaste händelserna under 1951-1985 märkts ut. 

Under den här perioden är det framförallt upprättandet betydelsefulla standardsättande 

organisationer och även bildandet av EG och införande av det fjärde direktivet som har varit 

viktig för utvecklingen mot verkligt värde.  

 

 
 
 

Figur 7. Tidsaxel 1951-1985 

Under denna tidsperiod har upprättandet av organisationerna APB 1959 och FASB samt IASC år 1973 

varit viktiga steg i utvecklingen mot verkligt värde. En annan bidragande faktor för synen på verkligt värde 

var då EU upprättade det fjärde direktivet där ”true and fair” fanns med. Vidare har IAS första standard 

innehållande verkligt värde märkts ut, 1982.  

 

På initiativ från AICPA och SEC bildades APB år 1959 vilket gav många hopp om att 

redovisning återigen skulle få ske till verkligt värde. Resultatet visade sig APB antog SECs 

inställning och verkligt värde fortsatte vara förbjudet. 1973 ersattes APB av FASB och 

samtidigt skapades IASC i Europa. Bildandet av både IASC och FASB var betydelsefullt för 

införandet av verkligt värde i standarderna. FASB nämner att bokföring av leasing ska ske till 

verkligt värde år 1976, dock hade FASB en mycket mer kritisk inställning till verkligt värde 

än vad IASC hade som första gången nämner begreppet 1978. FASBs kritiska inställning till 

verkligt värde visar sig genom att de inte tillät värdering av tillgångar och skulder till verkligt 

värde före än 1993.  

SECs kommitté var starkt emot värdering till verkligt värde och hade själva upplevt de hårda 

krascherna och kunde påverka den standardsättande organisationen FASB genom att SEC är 

ett övervakande organ. Arbetet med att införa verkligt värde i fler standarder fortsatte under 

80- och 90-talet i IASC. Samtidigt började även SECs syn på begreppet att ändras. Detta 

berodde främst på att SEC fick en ny chef som hade en mer positiv inställning till 

värderingsmetoden. Det var betydelsefullt just för att SEC har stor inverkan på FASB. Den 

andra stora faktorn till att verkligt värde började återkomma i USA var bankkrisen i slutet av 

1980-talet. Under krisen användes historiska anskaffningsvärden vilket blev missvisande och 

flera ansåg att verkligt värde skulle användas på vissa finansiella tillgångar. Efter bankkrisen 

krävde marknaden en ändring och inställningen till verkligt värde förändrades. Det går i linje 

med den slutsats som Georgiou och Jack (2011) kom fram till i sin studie där de beskriver hur 
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begreppet verkligt värde vunnit legitimitet hos standardsättarna IASC (IASB) och FASB. 

Även de har uppmärksammat FASBs konservativa inställning till verkligt värde och noterat 

att IASC (IASB) varit mer mottagliga för förändring och inte lika negativt präglade av 

kriserna.  

Synen och användningen av värdering till verkligt värde har inte endast präglats av IASCs 

utveckling utan även av EG som senare blev EU har haft en mycket viktig roll. 1978 

påbörjades ett arbete inom EG för att skapa gemensamma krav på de finansiella rapportera 

vilket resulterade i det fjärde direktivet. I det fjärde direktivet infördes bland annat ”true and 

fair view”.  

Utvecklingen av begreppet accelererade under 1990-talet och intensifierades under 2000-talet 

i samband med konvergensen. För att på ett tydligt sätt märka ut alla händelser är denna 

tidsaxel kortare än de två tidigare varit. Bilden nedan visar perioden 1986-2014.  

 

 

 
 
 

Figur 8. Tidsaxel 1986-2014 

Den här perioden i historien för verkligt värde har haft stor betydelse för synen på begreppet. Bankkrisen 

började 1989 och en följd av den var införandet av verkligt värde i FASB 1993. Norwalk Agreement var 

en del i samförståndsavtalet vilket innefattade beslut om harmoniseringen upprättades 2002. Verkligt värde 

var en del i projektet kallat Memorandum of Understanding som inleddes 2006. Finanskrisen bidrog till ny 

debatt kring verkligt värde när den inträffade 2008. MoU slutfördes 2011 och resulterade i IFRS 13 vilken 

trädde i kraft 2013. Det betyder att från och med 2011 har IFRS 13 och FAS 157 en gemensam definition 

av verkligt värde. 

 

Bankkrisen under den senare delen av 1980-talet har haft en stor betydelse för utvecklingen 

av värdering till verkligt värde i USA och var den stora anledningen till FASBs förändrade 

inställning till värderingsmetoden. Det berodde främst på att krisen påvisade bristerna i att 

redovisa till historiska kostnader och enligt Laux och Leuz (2009) rådde SEC FASB att ta ett 

avsteg från redovisning till historiska kostnader och att de skulle förespråka marknadsbaserad 

redovisning av vissa typer av tillgångar. Det resulterade i att FASB skapade FAS 115 som 

trädde i kraft år 1993 och innebar att finansiella värdepapper skulle värderas till verkligt 
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värde. Det var således ett stort steg för utvecklingen och acceptansen av verkligt värde i 

USA. 

Under 2000-talet skedde stora förändringar, IASC ersattes av IASB och året därpå startade ett 

samarbete mellan IASB och FASB. Det innebar att de tillsammans skulle arbeta för en 

enhetlig uppsättning av internationella standarder. För att det skulle vara möjligt krävdes det 

en konvergens mellan regelverken IFRS och US GAAP. Det första viktiga steget i arbetet för 

en konvergens var Norwalk Agreement år 2002 där IASB och FASB skrev på ett avtal för att 

tillsammans arbeta mot en harmonisering av redovisningsstandarder. Den andra viktiga 

händelsen i samarbetet var projekt MoU som innefattade 11 huvudämnen där verkligt värde 

var ett av dem. Det betydde att de båda organisationerna bestämde sig för att få en 

internationell innebörd och betydelses av verkligt värde. Tidigare har det funnits olika 

definitioner och verkligt värde att nämnts i flera standarder. Det har ändå inte funnits någon 

internationell definition av begreppet vilket är mycket betydelsefullt då historien har visat att 

begreppet är komplext och rörligt. Att få en gemensam definition av begreppet betyder att 

synen och innebörd blir mer harmoniserat vilket ledder till skilda tolkningar minskar och 

redovisning av verkligt värde blir lika för alla. År 2011 slutfördes projektet och det betydde 

att det efter det fanns en gemensam definition inom FASB och IASB och därmed hade de 

skapat en gemensam internationell betydelse för verkligt värde. Det var inte bara nytt med att 

få en gemensam definition utan även att de båda organisationerna arbetade fram en 

vägledning i hur företag skulle använde sig av begreppet. Genom att de utformade en tydlig 

vägledning överlämnar de mindre ansvar över till användarna att behöva tyda hur 

användningen ska ske och värderingen blir mer tillförlitlig. 

Samtidigt som IASB och FASB arbetade för en harmonisering och tydligare lagstiftningen 

om värdering till verkligt värde inträffade två nya kriser. Den första skedde 2001, Enrons 

konkurs som främst påverkade den amerikanska finansmarknaden. Precis som vid 

Kreugerkraschen fick verkligt värde även i denna konkurs stor kritik och flera menade att det 

var just verkligt värde som låg till grund för konkursen. Företagsledningen i Enron hade 

liksom Ivar Kreuger blåst upp värdet på tillgångarna för att bland annat göra utdelningar på 

företagets aktier. Denna konkurs skapade debatt kring värdering till verkligt värdes 

lämplighet och många argumenterade för att uppskattade värderingar inte skulle tillåtas. Inför 

FASBs införande av värderingshierarkierna var konkursen ett exempel som användes i 

kritiken mot införandet. Det var ett bakslag för verkligt värde eftersom konkursen visade 

möjligheten att manipulera de finansiella rapporterna vilket spädde på kritikernas argument 

mot att använda verkliga värden.  

Finanskrisen som inleddes 2008 menar kritiker till verkligt värde återigen påvisar att 

värderingsmetoden är opålitlig och att värderingar kan göras utan substans. Medan andra 

menar att finanskrisen berodde på andra faktorer, såsom fire sales. I en studie gjord av Laux 

och Leuz (2009) kom de fram till att krisen inte berodde på värdering till verkligt värde utan 

en rad andra faktorer. Ändå har det visat sig i denna uppsats att finanskrisen bidragit till 

utvecklingen av begreppet. Detta då IASB förbättrade IFRS som berör verkligt värde för 

finansiella instrument som en direkt följd av krisen. På grund av kriserna som har varit och 

där värdering till mark-to-model, nivå tre, har varit en stor faktor anser flera att värdering till 

uppskattade priser inte ska vara tillåtet. Finanskrisen skapade stor diskussion kring värdering 

till verkligt värde och därför valde standardsättarna att utveckla regleringen för att minska 

utrymmet för att kunna ge missvisande information.  
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MoU projektet mellan IASB och FASB har varit viktigt för att skapa en gemensam syn på 

begreppet. Liksom Parker och Nobes (1994) beskriver att begreppet ”true and fair” har olika 

tillämpning och tolkning har även begreppet verkligt värde också haft det. Parker och Nobes 

(1994) har hävdat att det har varit en styrka hos begreppet ”true and fair” att det inte funnits 

någon gemensam definition och att det istället finns en underförstådd betydelse av det 

begreppet. Det går emot utvecklingen av begreppet verkligt värde. Det har visat sig att det 

funnits ett stort behov av en gemensam definition och syn på innebörden av verkligt värde. 

Detta för att redovisningen ska kunna jämföras mellan länder och att exempel olika kulturer 

inte ska påverka användningen. Det har visat sig genom MoU projektet som har lett fram till 

IFRS 13, standarden som behandlar värdering till verkligt värde. Begreppet är fortfarande 

mycket rörligt och i IFRS 13 finns värdering enligt nivå tre, mark-to-model, med. Det 

framgår i lagen att värdering till Nivå tre endast får göras om det inte går att värdera till de 

andra två nivåerna samt att de krävs upplysningar hur bedömningen har gjorts. Nivå tre är 

dock fortfarande osäker då den inte baseras på något marknadspris utan endast på 

bedömningar.  

Tidigt 1900-tal fanns ingen reglering om hur värdering till marknadspriser skulle ske dock 

användes dessa metoder ändå vilket gjorde att många värderingar endast bestod av 

uppskattningar som inte hade någon grund. Synen på verkligt värde var mycket mer kritiskt 

på mitten av 1900-talet då bland annat SEC förbjöd marknadsbaserad värdering helt. Mot 

slutet av 1900-talet lättades synen och inställning på verkligt värde upp och IASC införde i 

flera standarder att värdering till ske till verkligt värde. Under 2000-talet har verkligt värde 

vunnit stor legitimitet och nu finns det en mer allmän positiv syn på verkligt värde och fokus 

har lagts på att harmoniserat begreppet. Med det menas att begreppet ska ha en internationell 

definition för att alla länder ska ha samma syn och innebörd av begreppet för att underlätta 

gränsöverskridande redovisning. Slutsatsen med uppsatsen är att de viktigaste organisationer 

för utvecklingen av verkligt värde har i USA varit SEC, APB och FASB medan i Västeuropa 

har IASC, EU och Companies act varit av stor betydelse för verkligt värde. Specifikt i 

Sverige har FAR, RR och BFN styrt den svenska redovisningen men det var genom EU som 

verkligt värde kom till Sverige. Det har visat sig att organisationernas inställning till verkligt 

värde har påverkats av olika ekonomiska kriser, främst börskraschen, Kreugerkraschen, 

bankkriser och Enronkraschen. 

 

5.2 Bidrag 

Uppsatsen bidrar till ämnesområdet företagsekonomi genom att ge en inblick i redovisnings-

historien och förmedlar via det en ökad förståelse för redovisningsutvecklingen i stort. Detta 

då inrättandet av viktiga standarssättande organisationer har beskrivits i tidsaxeln och även 

andra faktorer som har bidragit till, inte bara utvecklingen av begreppet verkligt värde, utan 

också utveckling av redovisningen som helhet. Tidsaxeln ger en överblick i hur 

redovisningen utformas och hur de standardsättande organen verkar vilket kan ses som en bra 

teoretisk grund för till exempel ekonomistudenter. Uppsatsen visar att begreppet verkligt 

värde är dynamiskt och vidare ger det även en övergripande förståelse för kompexiteten kring 

det. Liksom Eriksson Barajas et al. (2013) påpekar är det bra att förstå ett begrepps bakgrund 

för att kunna förstå begreppets innebörd.  
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5.3 Metodreflektion 

Den valda metoden, systematisk litteraturstudie har varit bra för att besvara studiens syfte. 

Dock har tidsbegränsningen varit ett problem. Det beror på två faktorer, dels för att den valda 

metoden i sig är mycket tidskrävande och dels för att den undersökta tidsperioden varit något 

för lång. En systematisk litteraturstudie kräver att författarna tar hänsyn till ett stort urval 

litteratur och artiklar och det tar tid att läsa, förstå och bearbeta allt material. Valet att göra 

tidsaxeln från 1910 fram tills idag gjordes för att få med viktiga bidragande händelser för att 

kunna besvara syftet och frågeställningen på bästa sätt. Hade tidsaxeln varit kortare hade 

varje del kunnat vara mer djupgående dock hade nog inte resultatet blivit lika utförligt. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har varit främst inriktad på utvecklingen av verkligt värde i USA, 

Storbritannien och Sverige. Studien har visat att begreppet är komplext och har påverkats av 

flera externa händelser. Därför vore det intressant att göra en liknande studie med fokus på 

Tyskland, Frankrike och Spanien istället då vi har sett att det finns mycket forskning även där 

vilket vi inte har haft möjlighet att undersöka. 
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