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torde ha stått i Mesopo-
tamien,  i trakterna kring
floderna Eufrat och Tigris
i nuvarande Irak, redan

cirka   år före vår tidräknings bör-
jan. Kontinuerliga översvämningar av
dessa floder, gjorde att området blev
mycket bördigt med synnerligen goda
odlingsförutsättningar med åt-
följande utveckling av små industrier.
Städerna Babylon och Nineve blev
centra för handeln och ett bankväsen-
de uppstod som i viss utsträckning
tillhandahöll krediter, men i övrigt
grundade sin verksamhet på bl.a.
förekomsten av guld och silver.

Bevarade lertavlor visar att någon
form av registrering av affärstransak-
tioner gjordes vid denna tid och plats.
Den omfattade värde och slag av de
pengar och varor som mottagits,
namn på den som lämnat över egen-
domen, namn på mottagaren och
datum för transaktionen. Det fanns
också motsvarande »utgiftstavlor« där
levererad kvantitet av en vara registre-
rades. Där återfanns t.ex. en lista på
pengar och egendom som förbrukats
p.g.a. egen användning, köp, förluster
vid affärer etc. Ibland förekom tavlor
som visade kostnaden för föda till her-
dar eller för utsäde. 

Även lånetransaktioner registrera-
des och där framgick beloppet eller
slag av vara som lånats ut, ränta (om
detta utgick), namnet på borgenären,
namnet på gäldenären, tid för återbe-
talning, sättet för återbetalning, vitt-
nen och datum.

Tvingade fram skriftspråket

De kulturer som ägnade sig åt sådan
registrering brukar anges till de kal-
deisk-babyloniska, assyriska och su-
meriska. Det finns t.o.m. hypoteser
om att det var behovet av att göra
sådana noteringar som var orsak till
skrivkonstens uppkomst hos sume-
rerna, vars språk anses vara ett av de
första som också blev ett skriftspråk.

I det gamla Egypten utvecklades
också ett registreringssystem. Här var
det innehållet i förrådshus och skatt-

kammare som registrerades såsom
guld, boskap, spannmål, textilier etc.
Den ansvarige var ålagd att varje dag
avrapportera till visiren (ungefär pre-
miärministern) som i sin tur månatli-
gen rapporterade till kungen. Landet
var vid denna tid uppdelat i provinser
som regerades av en guvernör. En vik-
tig funktion för guvernören var att re-
gistrera all egendom i distriktet, vilket
sedan utgjorde underlag för beskatt-
ning. Skatten betalades in natura i
form av varor med lång hållbarhet.

Alla inkomster registrerades

I Grekland bestämde regeringen att
alla inkomster skulle registreras. Här
blev det vanligt att bokföringen inne-
höll en begynnelsebalans (ingående
balans) och en avslutningsbalans (ut-
gående balans) samt uppgifter om in-
komster och utgifter. En handling
från den ptolemeiska tiden (-talet
f.Kr.), visar att i Egypten (som då var
en grekisk provins) fanns bokföring
även i den privata sektorn och att det-
ta torde ha förekommit alltsedan -
talet (alltså  år dessförinnan). 

En ämbetsman vid namn Zenon var
vid denna tid chef för en stor lant-
egendom. Varje del av egendomen
leddes av en föreståndare som dagli-
gen måste avrapportera ekonomiska
händelser till Zenon. Skrivna doku-
ment utformades för alla affärshän-
delser som rörde pengar och egendom
och som mottogs av avdelningschefer-
na. Bokföringen visar att dessa räken-
skaper innehöll en lista över pengar
och tillgångar som spannmål, boskap,
kläder, olja uppdelat i förvärv och för-
brukning. Likartade varor skrevs upp i
samma kolumner som summerades.
Månatliga, årliga och treåriga sam-
manställningar upprättades. 

Redovisningen tycks ha varit inrik-
tad på kontroll av tillgångar, i syfte att
bevara värdet på ägarens egendom,
och inte för resultatberäkning. Man
vet också att personalförändringar
gjordes, avdelningar lades ned och
nya skapades och man tror att dessa
förändringar gjordes med redovis-
ningen som grund.

I romarriket gjordes bokföring på
dukar av vax, vilka lätt förstördes och
det har gjort att det bara finns ett fåtal
bevis för att bokföring gjordes under
romartiden. Det som har bevarats,
samt litteraturuppgifter, pekar på att
många hushåll hade två bokförings-
böcker, vilket illustrerar den förkärlek
för organisation och administration
som romarna hade. Där fanns en dag-
bok där inkomster och utgifter bok-
fördes och en codex accepti et expensi
som närmast påminner om en huvud-
bok, där man månatligen bokförde
det som noterats i dagboken.

En unik bokföringstransaktion bok-
förd på papyrus från Egypten, har hit-
tats i den del som utgjorde det gamla
romarriket. Den daterar sig till -
f.Kr. och är upprättad i tvådelad form.
Bokföringen var den privata kassa-
bokföringen för en chef på en egen-
dom. Denna tog sig följande uttryck:

»Dr« ovan avser denar, vilket var ett
romerskt silvermynt. Slutsatsen av
ovanstående är inte att registreringen
av händelserna var i den dubbla bok-
föringens form, utan bara en uppdel-
ning i två kolumner; en för inkomster
och en för utgifter.

Det som vi idag förknippar med
bokföring är den s.k. dubbla bokfö-
ringen. Detta system att notera affärs-
händelser växte fram i de italienska
stadsstaterna under tidig medeltid.
Historiskt material visar att dubbel
bokföring användes i bl.a. Florens i
slutet av -talet, men det är troligt
att man använde dubbel bokföring re-
dan under mitten av samma århund-
rade. 

Det finns inte heller något doku-
ment som pekar på att systemet upp-
kom på en plats och sedan spred sig
till andra, utan man tror att det upp-
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stod samtidigt på olika platser i det vi
idag kallar Italien. Först från år 
vet man, genom ett fynd av ett kom-
plett bokföringssystem i Genua, att
man använde sig av systemet med
den dubbla bokföringen. 

Började i bankerna

Troligt är att systemet med dubbel
bokföring växte fram under inverkan
av arbetssättet i de italienska giroban-
kerna. I dessa hade olika personer
konton med tillgodohavanden och
skulder. Betalning från en person till
en annan, med konto i samma bank,
kunde då ske smidigt genom att tillgo-
dohavandet hos den förre minskades,
medan tillgodohavandet hos den
senare ökades – således en samtidig
registrering på två konton på exakt
samma belopp men med olika tecken. 

Själva bokföringen skedde i olika
bokföringsböcker. En sådan var me-
morialen, där allt som var av intresse
noterades (alltså även annat än rena
affärshändelser). Affärshändelserna
överfördes sedan i kronologisk ord-
ning till dagboken, från vilken post för
post överfördes till en systematisk re-
gistrering på olika sidor i huvudbo-
ken. Denna teknik har fått benäm-
ningen dubbel italiensk bokföring.
Detta innebär att dubbel bokföring i
dagens mening avviker från den
ursprungliga dubbla bokföringen.

Den första kända publicerade be-
skrivningen av dubbel bokföring åter-
finns hos universitetsläraren och fran-
ciskanmunken Luca Pacioli (efter det
latinska namn som han egentligen
bar: Lucas Patiolus) i hans matematis-
ka avhandling Summa de Arithmetica
Geometria Proportioni et Proportio-
nalita (Översikt av aritmetik, geome-
tri, reguladetri och proportionalitet)
från år . Boken var tryckt genom
den då nyligen uppfunna tyska bok-
tryckarkonsten genom typer av
metall, varför boken torde vara den
första som trycktes enligt denna
metod i Venedig. Detta kan vara för-
klaringen till den stora uppmärksam-
het som boken väckte vid denna tid. 

En annan förklaring kan ha varit

hans vänskara; påvarna Sixtus IV och
Julius II, Leonardo da Vinci m.fl. Men
det finns också uppgifter att Pacioli
inte var den som först beskrev den
dubbla bokföringen utan detta skulle
istället ha varit Benedetto Cotrugi,
vars bok var färdigställd år  men
inte publicerad förrän drygt hundra år
senare; år . Troligt är att det fun-
nits ännu tidigare beskrivningar, dock
i så fall ännu ej återfunna.

I Paciolis bok finns ett särskilt
avsnitt Particularis de Computis et
Scripturis (Särskilt om räkning och
skrivning) där Pacioli redogör för hur
man bör ordna sin bokföring så att

man blir en framgångsrik affärsman.
Det framgår emellertid att Pacioli inte
själv var upphovsman till det av
honom beskrivna systemet, utan han
hänvisar till det som var allmänt
använt i Venedig. Skriften då ses som
en beskrivning av något man hade
gjort i åtminstone i hundratalet år. 

Kallades inte dubbel

Det kan också noteras att Pacioli inte
själv använder termen dubbel bokfö-
ring. Denna term kom förmodligen i
bruk först på -talet och då som
beteckning för att man gjorde note-
ringar i dubbla böcker (dagbok och
huvudbok såsom ovan nämnts). I
bokföringen använde Pacioli inte hel-
ler debet och kredit utan istället de
latinska orden per och an. Däremot
använde Pacioli termerna debito och
credito för att uttrycka fordringsför-
hållanden. Ordet debeo betyder »ägs
av mig« (fordringsägaren) medan or-
det credo står för »lita på«, »tro på«
e.d., vilket är baserat på det faktum att
i affärer måste en fordringsägare lita
och tro på motparten.

Paciolis beskrivning av den dubbla
bokföringen var att alla noteringar
måste vara dubbla så att om det finns
en fordringsägare så måste det också
finnas en gäldenär. Pacioli rekom-
menderade också att göra bokslut en
gång per år, särskilt om man är flera
parter som äger företaget och han
konstaterade också att frekvent bok-
föring bildar grund för lång vänskap.
(Den som vill veta mer om Luca
Pacioli hänvisas till Alf Sandins artikel
i Balans nr /.) 

Förmodligen gör man mest rättvisa
åt utvecklingen av bokföringen från
enkla noteringar på lertavlor till rela-
tivt avancerade dubbla bokföringssys-
tem under -talet, genom att se
bokföringens utveckling som avspeg-
lingar i tiden och den historiska ut-
vecklingen. Ekonomin utvecklades
kraftigt i Italien under denna tid,
transaktionerna blev mer komplexa,
omfattningen och den ekonomiska
betydelsen blev större, fler personer
var involverade. Vissa historiker bru-
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kar förklara varför den dubbla bokfö-
ringens kom till i Italien under detta
århundrade (och inte tidigare hos t.ex.
greker eller romare) genom sju fakto-
rer, nämligen: 

1 Möjligheten att bedriva handel
med privat egendom, nödvän-
digheten att ha kontroll över
denna och också kunna avgöra
äganderätten.

2 Drivkraften att vilja öka sin för-
mögenhet och relativa välfärd.

3 Tilltagande handel och kravet att
förlägga produktionen till allt
större enheter.

4 Kreditväsendets utveckling och
den förbättrade möjligheten att
genom krediter tidigarelägga
konsumtion.

5 Att det mänskliga minnet »ut-
ökades« genom skrivkonstens
utveckling så att tankar, idéer,
överenskommelser etc. kunde
dokumenteras på ett gemen-
samt och accepterat språk.

6 Övergång från byteshandel till
penningekonomi.

7 Räknekonstens utveckling och
övergång till användning av ara-
biska siffror istället för romerska.

Många av dessa faktorer var kända
och allmänt förekommande sedan
flera tusen år tillbaka, men det var
alltså först i -talets Italien som de
förekom samtidigt i tillräckligt utveck-
lad form för att skapa den dubbla bok-
föringen. Hade t.ex. de romerska siff-
rorna övergivits till förmån för de ara-
biska på ett tidigare stadium i Italien
än vad som blev fallet, är det också
troligt att den dubbla bokföringen
hade kommit långt tidigare. 

Venedig, Florens, Pisa och Genua
blev stora handelsplatser med influ-
enser från stora delar av den värld
som då var känd. I Genua grundlades
ett bankväsende (senare – år  – S:t
Georgsbanken, som av somliga bru-
kar nämnas som den första aktiebo-
lagsrättsliga associationen i historien
medan andra hävdar att det svenska

börsnoterade aktiebolaget Stora istäl-
let kan ståta med att vara det). Genom
denna utveckling ökade behovet av ett
effektivt kontrollsystem med egenska-
pen att det inte skulle vara möjligt att
»hämta en peng från en korg utan att
samtidigt lägga denna i en annan«. 

Balansräkningen ointressant

Centralt i dagens redovisning är själva
värderingen av de olika balansposter-
na men under historiens lopp har
man inte visat något större intresse för
värdena i balansräkningen. I utländsk
litteratur inom företagsekonomin från
-talet exempelvis, finns inga för-
hållningsregler vad gäller värderingen
av balansposter, annat än möjligen
vad gäller värdering av varulager.
Några författare har här förordat an-
skaffningsvärdet, andra återanskaff-
ningsvärdet vid bokslutstidpunkten. 

Den tyske professorn Eugen
Schmalenbach konstaterar i skriften
Dynamische Bilanz, att man i äldre
tider vid vinstberäkningen mest an-
vände vad han kallar för »partiräk-
ning«. Detta innebär att man för varje
försålt parti jämförde den erhållna
försäljningssumman med den faktis-
ka inköpssumman och sedan lade
ihop alla de enstaka partivinsterna
(eller förlusterna) för en viss period.

Den första personen som gjort
något principuttalande av större bety-
delse om tillgångarnas värdering vid
bokslut, var den franske affärsman-
nen J Savary, som i sin bok »Le parfait
négociant« år  skrev att 

»... vid prissättandet av varorna
måste man taga sig i akt för att ej
uppskatta dem högre än de äro
värda, ty det skulle vara detsamma
som att göra sig rik på papperet,
utan man måste uppskatta dem på
ett sådant sätt, att då man i framti-
den säljer dem, man erhåller vinst i
det inventarium, som man upprät-
tar påföljande år. För att göra
denna värdering bör man betänka,
huruvida varan är nyligen köpt
eller om den är gammal på lagret
eller i butiken. Om den är nyligen
köpt, och man anser att den ej har

sjunkit i värde på fabriken eller hos
grosshandlaren, bör man taga upp
den till kostnadspriset. Om det är
fråga om varor, som börjar att sjun-
ka i värde, eller ifråga om vilka
modet är snart övergående, eller
som man tror sig kunna få fem pro-
cent billigare om man köpte lik-
nande hos fabrikanten eller gross-
handlaren, måste man minska
dem med detta belopp.«

Det lagstiftningsarbete i Frankrike
som  utmynnade i en bokförings-
lagstiftning »Ordonnance de Com-
merce«, föreskrev att regelbunden
inventering skulle ske och också att
ett bokslut skulle upprättas till att
börja med vartannat år. Lagen kom till
främst för att skydda borgenärerna
och innebar att tillgångarna skulle
upptas till sitt verkliga värde (mark-
nadsvärdet) vid inventeringstidpunk-
ten. Vad som här var intressant var
alltså en balansräkning, medan någon
resultaträkning ej behövde upprättas.

De flesta författare av bokföringslä-
romedel ansåg att inköpsvärdet skulle
vara grundval för värderingen i bok-
slutet. Men under de senaste  åren
har flera tyska jurister hävdat att det
»objektiva värdet« (marknadsvärdet
vid bokslutstillfället) är det »korrekta«
värdet.  Simon reagerade år  i sin
bok »Die Bilanzen der Aktiengesell-
schaften« på denna uppfattning och
förde istället fram idén om en mer
individuell värdering, varvid särskilt
påpekades att »försäljningsföremål«
(varor etc.) borde värderas efter helt
andra grunder än »driftsföremål« (an-
läggningstillgångar), som istället bor-
de tas upp till bruksvärdet efter indivi-
duell värdering.

Dynamisk balansuppfattning

Den tyska litteraturen fram till  är
starkt påverkad av synpunkter liknan-
de dem som Simon framförde. Ju-
risten Fischer var den förste som för-
svarade och försökte förklara de inom
affärsföretagen tillämpade principer-
na, där »lägsta värdets princip« var
den mest framträdande. Vid denna tid
utvecklades i Tyskland den nya före-
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tagsekonomiska vetenskapen (Be-
triebswirtschaftslehre) och den främ-
ste företrädaren för denna var profes-
sor Schmalenbach vid universitetet i
Köln, som utvecklade tankarna om en
»dynamisk balansuppfattning«.

Innebörden i begreppet dynamisk
balansuppfattning är att man ser ba-
lansräkningen som en handling vars
uppgift är att visa den verkan som de i
företaget arbetande ekonomiska kraf-
terna har. Det innebär att man vill se
möjligheten att kunna avläsa ett re-
sultat av verksamheten, vilket i ett för-
längt resonemang bara blir möjligt ge-
nom ett antagande om fortlevnad och
genom tillämpandet av periodisering
(jämför med dagens bestämmelser i
årsredovisningslagen  kapitlet  §).

Statisk balansuppfattning

I kontrast till denna balansuppfatt-
ningen står den statiska balansupp-
fattningen. Denna syn företräddes av
två tyskar, Berliner och Nicklisch, som
ansåg att balansräkningen skulle visa
en ren förmögenhetssammanställ-
ning där varje balanspost upptogs till
sitt marknadsvärde vid värderings-
ögonblicket. En sådan balansuppfatt-
ning kan förvisso vara ett tryggt syn-
sätt för de borgenärer som har relativt
kortfristiga fordringar på företaget. 

Men synsättet ger ingen möjlighet
att bedöma företagets livskraft och
resultatgenereringsförmåga i det
långa perspektivet, eftersom förmö-
genhetsförändringarna (och därmed
resultatet under en period) mer kan
vara en följd av prisförändringar på
marknaden för begagnade produk-
tionsresurser än företagets resultat. 

Den statiska balansuppfattningen
återfinns i svensk lagstiftning främst i
aktiebolagslagen  kapitlet  §. 

Organisk balansuppfattning

Omkring år  framlade den tyske
professorn Schmidt en organisk ba-
lansuppfattning. Denna innebar att
man borde skilja på egentliga rörelse-
vinster (rörelseförluster) och vinster
(förluster) på »inneliggande förmö-

genhetsdelar«. Synsättet växte fram
under den tid då Tyskland led av en
mycket svår inflation och tanken var
att försöka mäta resultatet av en verk-
samhet där mätningen inte påverka-
des alltför mycket av penningvärde-
försämringen.

I den engelskspråkiga litteraturen i
början av -talet finns inte någon
lika grundlig genomgång av värde-
ringsproblemen som i den tyska un-
der samma tid. Lägsta värdets princip
är den som genomgående förs fram. 

I den svenska litteraturen under
-talet förordas anskaffningsvär-
det vid värdering av lager och i ensta-
ka fall försäljningsvärdet. Som kuriosa
kan sägas att år  publicerar bear-
betaren Berger vid framtagandet av
»Walls lärobok i Bruksbokhålleri«, att 

»... såsom vinst endast skall betrak-
tas överskottet av den faktiska för-
säljningen över kostnads- eller
framställningsvärdet för motsva-
rande varor, och att de osålda
varorna skola upptagas till kost-
nadsvärde, emedan de ej ännu till-
fört affärens innehavare någon
reell vinst.«

I Sverige kom en första kunglig för-
ordning (bokföringsförordningen) den
 maj år  med detaljerade be-
stämmelser om hur bokföringen skul-

le vara upplagd. Enligt denna förord-
ning skulle med få undantag alla,
»som drevo affärsverksamhet och
fabrikation av varor till försäljning«,
åläggas skyldighet att bokföra affärs-
händelserna. 

De detaljerade reglerna blev efter
en tid omoderna och framtvingade de
nya bestämmelser som infördes i vår
första bokföringslagstiftning av den 
maj , där de detaljerade anvis-
ningarna ersattes av allmänt hållna
regler som sade att bokföringen skulle
upprättas så att denna sker »i överens-
stämmelse med allmänna bokförings-
grunder och med iakttagande av god
köpmannased«. Skrivelsen innebar att
en viss frihet gavs till den bokförings-
skyldige att själv ordna sin bokföring
på lämpligt sätt.

Synen på redovisning och redovis-
ningshandlingar har under åren varie-
rat. Sedan ikraftträdandet av  års
bokföringslag, har redovisningsteori-
en utvecklats kraftigt och ett antal
postulat har framställts. Ur dessa
postulat har sedan kommit ett antal
redovisningskonventioner. Denna ut-
veckling skedde framförallt under
åren  -  samt under -talet.
Delar av dessa konventioner och post-
ulat förekommer i årsredovisningsla-
gen och är också en viktig förutsätt-
ning för att tillfredsställa kravet på
»god redovisningssed« (det begrepp
som i  års bokföringslag benämn-
des »god köpmannased«). 

Det mest avgörande arbetet att ta
fram redovisningskonventioner som
skulle accepteras av alla berörda, gjor-
de American Institute of Certified
Public Accountants () på slutet av
-talet. Det kändes då angeläget att
få fram en teori, mot vilken man skul-
le kunna luta sig mot vid lösandet av
de redovisningsproblem som kunde
uppstå i en framtid. Man upprättade
en specialkommitté som utförde
»Accounting Research Studies«. 

Moonitz postulat

Kommittén gav så småningom i upp-
drag till Maurice Moonitz att formule-
ra postulat för redovisningen. Detta
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utmynnade i det som inom redovis-
ningsteorien kanske blivit mest be-
römt, nämligen Moonitz redovis-
ningspostulat som till stor del ligger
till grund för dagens redovisningslag-
stiftning och som medverkat till ut-
veckling av redovisningskonventioner
och rekommendationer i redovis-
ningsfrågor från olika redovisningsor-
gan världen över.

På något sätt kan en obruten kedja
skönjas från initiativet att för  år
sedan bygga upp en redovisningsteo-
ri, till de redovisningshandlingar som
företag idag årligen upprättar och
som kommenteras i affärstidningar
och på dagstidningars ekonomisidor. 

Vad som med andra ord kan kon-
stateras är att redovisningsteorin är en
förhållandevis ung teori men som
ändå fått en sådan genomslagskraft i
dagens affärsliv, att det utbildats i det
närmaste axiomatiska uppfattningar
om hur olika fenomen skall redovisas.
Denna accelererande utveckling inom
redovisningen, med skapandet av en
redovisningsteori och en åtföljande
teoriutveckling med utformandet av
redovisningsnormer och rekommen-
dationer på bara några få decennier,
väcker följdfrågan vad som är att
vänta under nästa årtusende. 

Det är naturligtvis omöjligt att
svara på frågan idag, men redovis-
ningens utveckling kommer förmodli-
gen att påverkas av främst två faktorer
(som också har egenskapen att de in-
bördes påverkar varandra), nämligen 

1 Samhällets sociala och teknolo-
giska utveckling. Medan männis-
kans förkovran inom många de-
lar av samhällslivet främst anta-
git en positiv linjär utveckling,
har teknologin genomgått en ex-
ponentiell utveckling där nya
tekniker utvecklats på de äldre
som grund i en allt snabbare takt.

2 Människans omvärldsupplevel-
se. Bakom varje människas upp-
fattning, oaktat det rör hur man
skall redovisa en viss händelse
eller något annat, ligger denna
människas omvärldsupplevelse.
Denna omvärldsupplevelse är i

sin tur påverkad av egna erfaren-
heter och förutsättningar samt
uppfattningen om vad som är
»rätt och fel«, vilket till stora de-
lar styrs av sociala och kulturella
faktorer. 

Ett i kulturell mening homogent
samhälle, vad gäller värderingar och
omvärldsupplevelser, borgar för att
ett visst fenomen kommer att bli re-
dovisat på samma eller likartat sätt 
oberoende av vem som ansvarar för
företagets redovisning. Samtidigt ha-
de fenomenet kanske blivit  annorlun-
da redovisat om den kulturella och
historiska utvecklingen i detta sam-
hälle hade utfallit annorlunda än vad
som sedan verkligen kom att ske. 

Det homogena samhället har förde-
len att synen på redovisningen kon-
serveras och blir likformad samtidigt
som det har svårt att ta till sig nya idé-
riktningar, som kanske gäller hur
redovisningen skall utformas för att i
ekonomiska termer korrekt återspegla
produktionsfaktorernas utveckling
och övriga samhällsförändringar.  

Frågan uppkommer därmed vilka
förutsättningar redovisningen har att
utvecklas under nästa millennium.
Precis som dagens syn på hur olika
fenomen skall redovisas inte var själv-
klar för  år sedan, är det inte heller
säkert att denna syn vi har idag äger
giltighet  år framåt i tiden. 

Motstånd mot det nya

Nya uppfattningar om vad som skall
inbegripas i redovisningen framförs
då och då som t.ex. de mjuka värdena
i kompetensföretag eller kostnaderna
för företagens miljöpåverkan, samti-
digt som en förhärskande konservativ
uppfattning om vad redovisningen
skall innehålla, sätter sig i motspjärn
och inte är öppen för en kanske nöd-
vändig förändringsprocess.

Även om det inte är möjligt att för-
utspå vilken riktning redovisningen
kommer att ta, så visar emellertid en
historisk tillbakablick att människors
världsbild och föreställningsram
många gånger har ändrats abrupt

genom plötsliga historiska skeenden
som inträffat när en ny teori lanserats
eller en ny »sanning« etablerats. Bak-
grunden till de plötsliga upplevda
förändringarna har ofta varit att män-
niskor hållit sig kvar i ett föråldrat tän-
kande, som inte riktigt har korrespon-
derat med samhället i övrigt när detta
samtidigt har hunnit undergå en
omfattande utveckling. 

Först när det gamla tänkandet upp-
levs som fullständigt otidsenligt sker
förändringen i tänkesättet, samtidigt
som samhället fortsätter att utvecklas
i en oförminskad takt. Risken torde
därför vara påtaglig att människans
världsbild och föreställningsram stän-
digt halkar efter och alltid är litet ana-
kronistisk vid en jämförelse med den
faktiska samhällsutvecklingen, något
som man inte heller kan utesluta gäl-
ler de människor som idag arbetar
eller kommer att arbeta med redovis-
ningens framtida utformning. 

När man på detta sätt talar om
människans uppfattning i olika frågor,
hennes världsbild och föreställnings-
ram – som är av största betydelse för
redovisningens framtida utformning –
så brukar man tala om att hon lever i
sitt paradigm. Paradigm (av grekis-
kans para’deigma, förebild) är ur-
sprungligen en grammatisk term som
uttrycker ett ords språkliga böjnings-
mönster (t.ex. böjningsformerna för
skriva är skriva-skrev-skrivit), men
har också genom den amerikanska
professorn Thomas S. Kuhn (-)
fått nämnda bibetydelse.

Kuhn ansåg att forskare, särskilt
inom samhällsvetenskapen, i för stor
utsträckning satt fast i gamla föreställ-
ningsramar – sitt gamla paradigm –
när ett visst fenomen skulle studeras,
något som i sin tur skulle komma att
påverka forskningens metodologiska
uppläggning och därmed slutsatserna
och därför också negativt påverka tro-
värdigheten för forskarens resultat. Är
forskarens paradigm dessutom falskt
så blir konsekvenserna därefter. 

Paradigmskiftet

Det var av detta skäl viktigt att forska-
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ren skulle försöka »kasta iväg« sitt
gamla (kanske falska) paradigm och
ge plats för en forskning som ej påver-
kas av gamla förlegade föreställnings-
mönster. På detta sätt hade också his-
torien fortlöpt enligt Kuhn; ett para-
digm hade rämnat efter att det upp-
stått anomalier, kriser och revolutio-
ner, vilket i sin tur gjort att det para-
digm som hade varit givet, hade
ersatts av ett nytt och starkare para-
digm, något som sedan kom att kallas
för ett paradigmskifte. På detta, näs-
tan darwinistiska sätt, kunde den
vetenskapliga utvecklingen beskrivas
enligt professor Kuhn.

Ett exempel på vad ett ifrågasättan-
de av ett falskt paradigm kan innebära
för den enskilda människan, är Galilei
Galileos allt större övertygelse om att
den kopernikanska världsbilden – att
jorden var rund och inte världsalltets
mitt – var den sanna världsbilden. Vid
denna tidpunkt förordade inte minst
Vatikanen att det rådande och falska
paradigmet om jorden som en platt
mittpunkt, var det sanna. Galileo
dömdes  till livstids fängelse och
tvingades avsvära all sin tro på sitt
paradigm; den kopernikanska läran.

Även om behandlingen och rätte-
gången mot Galileo anses vara en av
de mest dramatiska och omdebattera-
de episoderna i naturvetenskapens
historia och att denna idag mest ses
som ett uttryck för den katolska kyr-
kans dåtida förtryck, så måste det sä-
kert ha varit mycket omvälvande för
människor att inse att jorden inte var i
universums mitt och att den dessut-
om inte var platt. Detta jättelika para-
digmskifte kastar dock ett tankens
återsken på mindre livsavgörande frå-
gor som t.ex. vad som skall och bör,
respektive inte får redovisas i ett före-
tags redovisningshandlingar. 

Under senare år har t.ex. aktualise-
rats behovet av att låta företagens
redovisning omfatta även kostnader
för miljöpåverkan och som har ut-
tryckt sig i nya bestämmelser i årsre-
dovisningslagen  kapitlet  § tredje
stycket. I detta lagrum stadgas nämli-
gen att bolag som bedriver verksam-
het som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt  kapitlet  § miljö-
balken, skall lämna upplysningar om
verksamhetens påverkan på den yttre
miljön (ett lagrum som också har fått
Bokföringsnämnden att i   :
göra ett uttalande om »Miljöinforma-
tion i förvaltningsberättelsen«).

Miljöredovisningen – och den aktu-
ella debatten om denna och hur den
skall utformas – bygger på paradigmet
att vi måste värna  naturen så att män-
niskosläktet kan fortleva. Kärn-
kraftskatastrofer, kolväteutsläpp, sköv-
lade regnskogar, torrläggning av floder
p.g.a. ambitiösa bevattningsprojekt är
händelser som vi människor upplever
som minst sagt oönskade. 

Syftet med miljöredovisning i ett
företag är att ge uttryck för ett företags
miljöpåverkande verksamhet i ekono-
miska termer för att i förlängningen
skydda naturen och därmed också
människans förutsättningar att över-
leva. Men att tro att naturen dödligen
skulle skadas är fel. Naturen överlever
alltid, låt kanske vara i en form som vi
människor inte kommer att finna så
trivsamma. 

Skulle kunna vara fel

Miljöredovisarens paradigm skulle
hypotetiskt kunna ge oss en felaktig
föreställning om hur naturen i sig själv
fungerar. Kanske skulle man kunna
tänka sig att ett annat, och till naturen
mer anpassat paradigm, bättre skulle

kunna ge en informativ miljöredovis-
ning där verkligen naturens förutsätt-
ningar – och inte människans – bildar
utgångspunkten. Kanske kan i dagens
miljöredovisningsambitioner mer
egoistiska motiv skönjas: viljan att
värna om människan och inte om na-
turen! I så fall skulle nuvarande debatt
och lagstiftning på ett olyckligt sätt
kunna vara påverkat av ett falskt para-
digm.

Betydelse för redovisningen

Frågeställningen ovan kan tyckas vara
teoretisk men har sin betydelse vid ut-
vecklingen av redovisningsinstru-
mentet. Likt Thomas S. Kuhns upp-
fattning att forskare satt fast i gamla
föreställningsramar som skulle kom-
ma att påverka forskarens slutsatser,
så finns en risk att redovisningen
nästa millennium utvecklas på mot-
svarande bristfälliga sätt. 

Idag redovisas t.ex. byggnader med
utgångspunkt från anskaffningsvär-
den minskat med avskrivningar som
skall återspegla det ekonomiska för-
slitningsmönstret, trots att byggna-
ders faktiska värdeutveckling normalt
är helt annorlunda. 

Realisationsprincipen omöjliggör
förtida vinstavräkning utom i fall som
avser tillverkning av ett fåtal stora
objekt, trots att det många gånger kan
finnas skäl till avsteg vid andra tillfäl-
len. 

Det nuvarande redovisningspara-
digmet omöjliggör redovisning av det
s.k. kunskapskapitalet och många
oklarheter finns vad gäller att beakta
företagets miljöpåverkan i samma
företags redovisning.

När nu nästa årtusende är i antå-
gande, är det viktigt att en grund läggs
som i så stor utsträckning som möjligt
är fri från gamla paradigm och förle-
gade uppfattningar och ge redovis-
ningsinstrumentet en verklig chans
att utvecklas sunt i takt med samhäl-
lets och näringslivets utveckling. Om
detta sedan kommer att ske är en
annan sak. Bäst är kanske att hänvisa
till det gamla talesättet; »den som
lever får se«!
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samhället?

En sida ur Luca Paciolis bokförings-
beskrivning, ett paradigm för 1400-talet?


