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vi anset vara mest relevant för ämnet. 
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Definitioner 
Bokföringsbrott  ”Brott mot borgenärer Brott som, enligt 

brottsbalken (BrB), innebär att någon uppsåtligen 
eller av oaktsamhet åsidosätter 
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen 
(1999:1078). Det sker genom att underlåta att 
bokföra affärshändelser eller bevara 
räkenskapsinformation eller genom att lämna 
oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat 
sätt. Straffet för bokföringsbrott är fängelse i 
högst två år. Vid ringa brott är straffet böter eller 
fängelse i högst sex månader. Om brottet bedöms 
som grovt kan straffet bli fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Med grovt brott avses 
att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten 
avsett mycket betydande belopp eller att 
gärningsmannen använt falsk handling eller att 
gärningen ingått som ett led i en brottslighet som 
utövats systematiskt eller om gärningen annars 
varit av särskilt farlig art.” (www.ne.se) 

Bokföringslag (1999:1078) ”1 kap. Inledande bestämmelser  
Lagens innehåll 
1 § I denna lag finns bestämmelser om 
bokföringsskyldighet för vissa fysiska och 
juridiska personer. Lagen innehåller 
bestämmelser om  
- kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),  

- räkenskapsår (3 kap.),  

- bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),  

- löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),  

- hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),  

- arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),  

- utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt  

- överklagande (9 kap.).” (https://lagen.nu) 
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God redovisningssed ”Redovisningsförfarande som skall följas av den 
som är bokföringsskyldig. Principerna definieras 
i lagmotiven som "en faktiskt förekommande 
praxis hos ett kvalitativt representativt urval 
bokföringsskyldiga" och beskrivs i 
rekommendationer som utges av 
Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. 
Enligt årsredovisningslagen skall redovisningen 
dessutom ge en "rättvisande bild" av ställning 
och resultat.” (www.ne.se)  

Legalitetsprincipen ”Juridisk princip som ofta kortfattat formuleras 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege ('inget 
brott utan lag, inget straff utan lag'). Principen 
finns uttryckt i regeringsformen och i 
brottsbalkens promulgationslag. 
Legalitetsprincipen ställer krav på att 
medborgarna av lagstiftningen skall kunna 
förutse när och hur de kan bli föremål för 
ingripanden. En gärnings straffbarhet och straff 
skall framgå av lagen. Domstolarnas och andra 
myndigheters godtycke begränsas och 
rättssäkerheten främjas. Av principen följer att 
strängare retroaktiv kriminalisering och 
analogisk tillämpning av straffbud inte får 
förekomma. Socialrättslig frihetsinskränkning är 
ett annat exempel på sådant som kräver klart och 
tydligt lagstöd. Respekt för legalitetsprincipen är 
ett av kännetecknen på en rättsstat. Principen har 
respekterats i svensk straffrätt i åtminstone 200 
år. Dess betydelse har slagits fast flera gånger i 
internationella sammanhang.” (www.ne.se) 
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Disposition  

 
Figur 1: Dispositions översikt 
Källa: Egen modell 

1. Inledning 

2. Litteraturgenomgång 

3. Metod 

4. Offentlig debatt 

5. Empiri 

6. Slutsats 

4. Offentlig debatt 

I första kapitlet ges läsaren en insyn i bakgrunden till 
uppsatsen. Sedan följer en problemdiskussion, som 
leder till en frågeställning och slutligen presenteras 
uppsatsens syfte. 

 

I det andra kapitlet återges en litteraturgenomgång 
för att läsaren ska ges en grundläggande förståelse för 
den bakomliggande teorin, som ligger till grund för 
denna uppsats. 

 

I tredje kapitlet följer en beskrivning av hur vi har 
arbetat med datainsamlingen och hur den har 
bearbetats. Vi gör här också en motivering till vald 
metod. 

 

I fjärde kapitlet presenteras artiklar från den 
offentliga debatten, som är aktuella inom området för 
bokföringsbrott. 

 
I femte kapitlet redogörs för resultatet av intervjuerna 
som vi genomfört. Här analyseras empirin och 
återknyts till litteraturgenomgången och den 
offentliga debatten som presenteras i kapitlen två och 
fyra. 

 

I det sista kapitlet gör vi en sammanställning av 
empirin och besvarar kandidatuppsats frågeställning. 
Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning inom 
området för bokföringsbrott.  

6. Slutsats 
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1 Inledning 

 
 

I detta inledande kapitel kommer vi kortfattat till att gå igenom bakgrunden till 
bokföringsbrott genom att lyfta fram de finansiella kriser som förekommit under 1900-talet. 
Kapitlet fortsätter sedan med en problemformulering angående attityder till bokföringsbrott. 
Det utmynnar slutligen i en forskningsfråga och ett syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ekonomiska kriser har funnits internationellt och i Sverige under tidiga 1900-talet och 
finns fortfarande i dag. Kriserna har haft olika karaktärer men gemensamt har varit att 
de har haft stor påverkan på samhällets ekonomi i en omfattande utsträckning och det 
har bedrivits en reglering för att försöka att förhindra att liknande händelser ska 
uppstå.  Wall Streetkraschen i USA år 1929 beskriver Magnusson (2002) som en 
anledning till den enorma depressionen under 1920-talet.  Enligt Magnusson (2002) 
kom den internationella krisen till Europa men den nådde till Sverige först 1931. År 
1932 yttrade sig den finansiella krisen i Sverige via Kreugerkraschen. Magnusson 
(2002) beskriver vidare att Kreugerkoncernen var omfattande både nationellt och 
internationellt, koncernen inriktade sig på byggbranschen och tändsticksindustrin. 
Kreditförlusterna beräknades vara 828 miljoner kronor, dessa förluster medförde 
enorma konsekvenser för de banker som varit finansiärer. Konsekvenserna som 
uppstod till följd av Kreugerkraschen beskriver Larsson (2005) var att kravet på 
revision reglerades för att det skulle finnas ett skydd för flera intressenter. Det skulle 
inte bara finnas skydd för företagarna och ägarna. 

I Sverige var det först på 1970-talet enligt Korsell (2003) som ekonomisk brottslighet 
blev uppmärksammad som en kriminalpolitisk fråga.  Vidare framför Korsell (2003) 
att utvecklingen har gått långsammare inom ekobrottsförebyggande åtgärder i 
förhållande till åtgärderna inom traditionell kriminalbekämpning.    

Utvecklingen i Sverige av bokföringsbrott har eskalerat enligt Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ).  Statistiken visar att det har skett en ökning av ekonomiska 
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bokföringsbrott från fem till 8900 mellan år 1995 till 2008. (BRÅ:s hemsida) Den 
negativa utvecklingen sedan 1980-talet inom ekobrott har lett till att riksdagen 
beslutade om att bilda Ekobrottsmyndigheten (EBM). Utredning av ekonomisk 
brottslighet är komplicerad och tidskrävande. På EBM arbetar en samling personer 
med specialkompetens från åklagare, poliser och revisorer. (EBM:s hemsida) 

De flesta anmälningar (cirka 80 % ) som kommer in till EBM kommer från 
konkursförvaltare och skatteverket (SKV). Resterande anmälningar (cirka 20 %) 
kommer från Finansinspektionen eller från allmänheten. Bokföringsbrott för med sig 
enorma ekonomiska konsekvenser, uppskattningsvis kostar de totala ekobrotten 
samhället cirka 100 miljarder kronor om året. Ett återkommande problem är att 
mindre brottslighet har en tendens till att utvecklas till mera avancerad ekonomisk 
brottslighet. Anledningen till att konsekvenserna av ekonomisk brottslighet beskrivs 
som mera skadliga än andra brottsförfarande beror på att det är flera intressenter som 
kan bli skadade. Orsaken till att staten, kommunen och företag blir påverkade i så stor 
omfattning av ekonomisk brottslighet är att den är avancerad och svår att utreda 
samtidigt som det ofta är svårt att upptäcka ekonomisk brottslighet. ( EBM:s hemsida) 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers  utförde år 2007 en undersökning (Economic crime: 
People, Culture and Control). Denna undersökning visade att ekonomisk brottslighet 
är ett av de största problemen för företag över hela världen. Problemen är inte 
specifikt för vissa industrier eller länder. I Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
undersökning var det 5 428 företag från 40 olika länder som deltog. Resultatet visade 
att över 43 % av dessa företag hade någon gång drabbats av ekonomisk brottslighet 
under de senaste två åren.   

 

1.2 Problemformulering 

 

En offentlig debatt kring ekonomisk brottslighet har enligt Korsell (2003) satts igång 
på grund av ekonomiska redovisningsskandaler runt om i världen. För att förhindra 
skandaler och ekonomiska brottsligheter har det utvecklats nya och förbättrade 
regleringar.  Korsell (2003) påpekar vidare att både de internationella och nationella 
regleringarna har sin utgångspunkt i skandaler, eftersom hela samhällsekonomin blir 
lidande av ekonomisk brottslighet. Man kan tro att det bara är företag och ägare som 
påverkas av ekonomisk brottslighet men sanningen är den att även samhällets andra 
intressenter berörs av ekonomiska brottsligheter på olika sätt. Indirekt berättar Korsell 
(2003) att det handlar om att alla medborgare drabbas genom att skatteinkomster 
uteblir. Direkt drabbas banker och aktieägare vid ekonomiska brottsligheter i företag 
som inte har bra ekonomi.  Samhället har satt upp regleringar om vad som är tillåtet 
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till följd av att rättvisa är skilt från många kriminella handlingar.  I vissa sammanhang 
finns det ändå otydliga gränser om vad som är rätt eller fel, enligt Brytting (1998).  
Anledningar till detta kan vara enligt Mintzberg (2002) egoism, egenintresse och 
okunnighet. Vilka är attityderna till bokföringsbrott är frågan vi kommer att försöka 
besvara i vår uppsats. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vilka attityderna är till bokföringsbrott.  

 

1.4 Forskningsfråga 

 

Vilka är attityderna till bokföringsbrott? 
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2 Litteraturgenomgång 

  
 

Detta kapitel kommer att behandla den litteratur som beskriver redovisningens utveckling i 
Sverige. Vi börjar med en kort historisk tillbakablick för at tydliggöra redovisningens 
utveckling och dess reglering. Senare kommer vi att presentera några utredningar inom ämnet 
redovisning och ekonomisk brottslighet.  

 

 

2.1 Redovisningens utveckling i Sverige 

 
Sveriges redovisningsreglering under 1900-talet har studerats utifrån tre 
redovisningsområden; kommunal redovisning, finansiell redovisning och 
affärsredovisning. När dessa områden studerades så analyserades samtidigt olika 
kriser som har funnits i Sveriges redovisningshistoria. Redovisningen har utvecklats i 
samband med kriser, ett tydligt exempel är Kreugerkraschen.  Staten engagerade sig 
när kriser uppstod och då ansågs det vara viktigt att experter inom redovisningen 
fanns tillgängliga för att på bästa sätt finna en lösning på de uppkomna problemen. 
Som en följd av Kreugerkraschen och andra världskriget bildades det ett mönster vid 
utformningen av redovisningsstandarder.  Organisationen som utvecklade 
redovisningsstandarder var Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), blev så 
småningom framstående inom företagslagstiftningen.  De mest betydande granskarna 
inom FAR framstod som en viktig del av den svenska stadens kunskapskälla. De 
utnämnda granskarna menade att det var av största betydelse att anpassa regelverk 
efter professioner.  Staten var den aktör som utfärdade redovisningsregleringen efter 
Kreugerkraschen och andra världskriget, med starkt stöd från FAR vid utformningen. 
FAR har varit en mycket framgångsrik organisation inom redovisning sedan 1930-
talet. Detta har medfört att redovisningen i Sverige har en betydande relation till 
staten. Vid början av 1980-talet blev det en försvagning av statens budget och detta 
ledde till att kapitalmarknaden fick mer uppmärksamhet och lagstiftningen 
breddades. Vid denna tidpunkt riktades FAR:s koncentration på kapitalmarknaden 
för utformning av standarden. När staten skulle besluta om nya lagstiftningar, var det 
en politisk process för att komma fram till ett slutgiltigt beslut. (Jönsson, 1991) 
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Det beskrivs i vissa situationer som om att staten engagerade sig lite för mycket. 
Staten borde överlåta redovisningsärenden till redovisningsexpertisen.  Debatten är 
viktig och den är oftast som störst när det råder problem inom ett område. I och med 
att det förs en debatt så får de som arbetar inom redovisningsyrket en möjlighet att 
diskutera och kommunicera så att det kan leda fram till bättre lösningar. Då ett 
problem tas upp till debatt blir det utsatt för kontroll, och fel i regelverket kan 
bearbetas och möjligheter till regelutveckling uppstår. (Jönsson, 1991)  

  

2.2      Kreugerkraschen 

 
Den svenske finansmannen Ivar Kreuger fick stor inverkan på redovisningens 
utveckling under 1900-talet. Kreuger var utbildad till civilingenjör och började sin 
yrkeskarriär med att arbeta inom byggnadsbranschen, 1913 blev Kreuger VD för AB 
Förenade Svenska Tändsticksfabriken. Efter fyra år genomförde han en fusion av den 
svenska tändsticksindustrin. Han hade rykte om sig att vara en skicklig finansman 
vilket också spreds internationellt. Kreuger var energisk med att skaffa kapital till sin 
verksamhet. Ett av Kreugerkoncernens bolag, Kreuger och Toll arbetade med att 
överföra kapital från USA till Europa. (www.ne.se) Efter första världskriget hjälpte 
Kreuger ett flertal av de Europeiska länderna med finansiering. Kreugers avkastning 
för att han hjälpt till med finansiering var att han fick ensamrätt på ländernas 
handelsmarknader. (Jönsson, 1991) 

År 1932 tog Kreuger sitt liv, han hyllades som en internationell stor finansman. En 
kort tid efter att Kreuger hade avlidit uppdagades det att koncernens räkenskaper var 
manipulerade. Han hade också sysslat med att förfalska italienska obligationer. 
Kreugerimperiets skulder översteg vid denna tidpunkt Sveriges nationalskuld. 
Tusentals amerikaners sparkapital försvann när Kreugers amerikanska holdingbolag 
gick under.  Kreuger förbrukade under sin 15-åriga karriär investerares kapital till en 
summa av 400 miljoner amerikanska dollar. Kreugerkraschen drabbade också Wall 
Street hårt vilket ledde till att America´s Securities Act antogs för att ansvara för 
investerarnas säkerhet. (The Economist 2007)  

I Sverige förlorade näringslivet sin tillförlitlighet hos staten och allmänheten när 
Kreugers svindleri uppdagades.  Stora förändringar ägde rum i landet, 
socialdemokraterna fick makten att styra landet och grunden till den svenska 
välfärdsstaten bildades. I ett preventivt syfte för att undvika att liknande skandaler 
skulle uppstå så påbörjades ett granskningsarbete, som utfördes av revisorer.  Det 
dröjde ända till år 1944 innan Sverige fick en ny aktiebolagslag (ABL). Tanken var att 
förbättra lagen och se till att täppa till möjliga kryphåll så att lagen inte kunde 



   

 

 16 

kringgås. Nu ställdes högre krav på att företag skulle offentliggöra relevant 
information till allmänheten och investerare. Tack vare Kreugerkraschen blev 
revisoryrket mera framstående vilket medförde att revisorernas roll i samhället blev 
starkare.  Orsaken till förändringarna inom redovisning var att staten ville ta kontroll 
över industrin, det gjorde de genom att investeringar skulle vara en del av statens 
politiska taktik. (Jönsson, 1991) 

 

2.3 Utveckling på marknaden   

 
Kapitalmarknaden hade blivit starkare i slutet av 60-talet, vilket medförde att det 
krävdes en större öppenhet av information till investerarna.  Tidigare hade statens roll 
inom redovisad information endast varit övervakande. Industriell demokrati 
upptäcktes på 70-talet och det var en statlig finansiell kris under denna period. Under 
80-talet var det goda tider för internationellt företagande. Företagen fick mera makt 
och det behövdes en förstärkning för att skydda aktieägarna och allmänheten, för att 
undvika att de skulle göra dåliga affärer. Företagens starka position skulle inte längre 
få missbrukas på minoritetsägares bekostnad. Konsekvenserna av detta blev en allt 
mer öppen redovisning så att aktieägarna hade tillgång till företagens 
årsredovisningar, (ÅR). Det viktigaste i ABL var i början olika värderingsfrågor, hur 
man skulle använda anskaffningsvärdet men tanke på försiktighetsprincipen.  Här 
hade staten och affärsverksamheten en tyst överenskommelse om att utforma en 
starkare lagstiftning och en ny redovisningspraxis. (Jönsson, 1991)   

 

2.4 Redovisningens funktion i samhället 

 
På 1900-talet var industrialiseringen i en stark utvecklingsfas men den var 
huvudsakligen utan regleringar. Efter Kreugerkraschen blev revisorerna en etablerad 
yrkesgrupp och regler inrättades för att strukturera upp i den nya välfärdstaten 
mellan arbetsgivare och fackföreningar.  På 1990-talet så antogs ett institutionellt 
ramverk för de finansiella redovisningsnormerna, detta skulle reflektera en mångsidig 
redovisning. Av professionella inom yrket redovisning utvecklades god 
redovisningssed. (Jönsson 1991) 
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I ramverk är det väsentligt att värderingar är relevanta och viktiga för att utgöra en 
medvetenhet om argument som finns inom ramverket. Viktigt är att relevant 
redovisning verkligen redovisas regelrätt.  Tidigare så ansågs det mindre viktigt att 
redovisningen skulle vara öppen för investerare och allmänheten, det huvudsakliga 
vara att kapitalmarknaden var viktig och staten fick sina önskningar uppfyllda. 
Intressegrupper skötte regleringarna enligt sina upprättade system. Nu började 
industrierna se möjligheterna med att friska upp aktiemarknaden, vilket gjorde att det 
utvecklades en redovisning som var mera informativ. Industrierna utmärktes av 
samgående och uppköp för då kunde man uppnå en högre tillväxt. (Jönsson 1991) 

Enligt Dahlqvist och Elofsson (2003) så har redovisningen flera syften och är inte 
minst av stor betydelse för borgenärernas skydd för att resultatet som redovisas 
kopplas till vinstutdelningen från aktiebolagen. Redovisningen är också avgörande 
vid beräknig av hur mycket skatt som företagen ska betala.  

Sammanfattningsvis så kan redovisningens funktion liknas vid ett verktyg som 
används för att försvara behovet av att det formuleras nya regler, vid förutsättning att 
det finns en godtagen tillförlitlighet i den som ska integrera den regelskapande 
utvecklingen. Redovisningen skall vara upplysande för mottagaren så denne inte ska 
bli vilseledd av rapporteringen, som presenteras utifrån ett formellt ramverk. Ofta är 
det först vid redovisningsskandaler som det verkligen framkommer att 
redovisningsrammarna inte är tillräckliga. Redovisningsregler blir lagstadgade på 
grund av att det uppstått olika angelägenheter i samhället. (Jönsson 1991) 

 

2.5 Reglering av redovisningen 

 
Det har förts en diskussion angående hur regleringen av redovisningen sker i 
praktiken i ett kapitalistiskt samhälle. Under 1970-talet kom påtryckningar från den 
politiska vänstern angående monopolet av marknadens redovisningstjänster, 
framförallt i USA men också i västra Europa. Den radikala högern betonade att värdet 
av fria marknadseffekter, vilket medförde att de ifrågasatte styrkan av den 
professionella självregleringen. Det har också varit en överläggning om relationen 
mellan stora multinationella företag och redovisningsbyråer. Huvudsakligt 
diskussionsämne har varit vilket som är det mest korrekta sättet att reglera 
redovisningsföreningar och redovisningens uppgift i samhället. (Puxty et al., 1987) 

Streek och Schmitter gav 1985 ut ett ramverk. För att förtydliga vad som beskrivits 
tidigare kan man studera Streek och Schmitters modell. Modellen bygger på tre 
idealprinciper: marknaden, staten och samhället. I modellen likställs de som faktorer 
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som bildar regleringen. När modellen framställdes togs också begrepp som 
liberalism1, associationism2, korporatism3 och formalism4. Förtydligande av 
begreppen liberalism har samband med marknaden, associationism finns 
företrädesvis mellan marknad och staten, korporatism finns mellan marknad och 
staten och formalism har anslutning till staten. Statens relativt omedelbara påverkan 
på regleringen av redovisning i Sverige kan beskrivas med korporatism. I dag har 
svenska föreningar inte så stort inflyttande på regleringen.  FAR publicerar 
vägledande rekommendationer som inte är bindande. Statens utgivna regler är 
däremot bindande. (Puxty et al., 1987) 

 

 

Figur 2: Strategies of regulation situated in relation to dominant models of social order. 
Källa: Puxty et al (1987) 

I en undersökning gjord av Puxty et al. (1987) jämfördes fyra kapitalistiska 
industriländers sätt att reglera sina redovisningsnormer. Studiens ändamål var att 
göra en kritisk analys av Streeck och Schmitters modell som förklarar regleringen i 
samhället. I undersökningen var länder som USA, Sverige, Tyskland och 
Storbritannien med som representanter för kapitalistiska industriländer. Puxty et al. 

                                                

1 Liberalism: samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum 

2 Associationism: filosofiskt system som utvecklades under 1600- och 1700-talen av brittiska filosofer, bland andra Locke, 
Hume och Hartley. Dessa s.k. brittiska associationister betraktade association som en grundläggande process som kunde 
användas för att analysera och förklara allt mentalt skeende. 

3 Korporativism: korporatism, dels en politisk åskådning, dels en benämning på faktiska egenskaper och tendenser i politiska 

system, som åskådning präglas korporativismen av att den betonar individernas roller i yrkeslivet. 

4 Formalism: i allmän bemärkelse betonande av formens (i motsats till innehållets) betydelse eller strängt iakttagande av 

formerna för något; även ett formaliserat system för att beteckna något. 
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(1987) skriver att motsättningar inom och mellan regleringsprinciper är av stor 
betydelse i kapitalistiska länder.    Redovisningsregleringen anses både vara en resurs 
och ett resultat av dessa motsättningar. Modellen av redovisningsreglering kan ses 
som en påverkan på innehållet och konsekvenserna av redovisningen. Vänder man på 
resonemanget så har formen av redovisningsregler konsekvenser för 
regleringsmodellen. Vidare menar författarna att det sociala sammanhanget av 
redovisningen har underskattats. Detta sociala sammanhang är avgörande för att 
redovisare ska förstå sin ställning. Kritik riktas mot modellen. Den anses vara 
ofullständig, med anledning av att den saknar historiska och sociala aspekter. 
Anmärkningar görs också på att modellen bortser från den ökande betydelsen av 
internationella regleringsorgan. Slutledningen av undersökningen är att ingen av de 
påstådda kontrollmekanismerna har någon övervägande påverkan på 
redovisningsregleringen. Författarna understryker slutligen att alla 
regleringsprinciper har oenigheter i förhållande till varandra. I studien kunde inget av 
de medverkande länderna visa något konsekvent system för redovisningsreglering. 
(Puxty et al., 1987) 

Tre olika idealprinciper används av Streeck och Schmitter (1985), för fördelning och 
samordning av redovisningsreglering. Marknaden representerar spridd konkurrens, 
staten står för hierarkisk kontroll och samhället företräder spontan solidaritet. Analys 
av samhället kan endast göras via en kombination av de olika principerna, där de har 
en betydande samband till varandra. Marknaderna kan försvagas av samhället om de 
underlättar för informell konspiration och marknadskonkurrensen kan öppna 
samhällets band och därmed skada traditionella inriktningar på värde. Om en stat 
saknar oöverlagd solidaritet bland sina invånare kan en oönskad hög byråkrati eller 
en militärisk konspiration bildas. Det finns en risk att förlora landets identitet och 
oberoende om det saknas en stat.  Staten är viktig för att samhället inte ska splittras.   
(Streeck and Schmitter, 1985) 

 

2.6 Bokföringslagen 

 
Nya bokföringslagen NBFL, (1999:1078) som gäller för räkenskaper, trädde ikraft den 
1 januari 2000 och den efterträdde då den gamla bokföringslagen, BFL, (1976:125).  I 
lagen finns bestämmelser om den löpande bokföringen, upprättandet av årsbokslut 
och om företagens skyldigheter till arkivering av räkenskapsmaterial. I den nya 
bokföringslagen finns bestämmelser om den offentliga redovisningen. Lagarna är 
endast ramlagar, det vill säga att de innehåller bara de grundläggande normerna för 
redovisning men de åberopar god redovisningssed. Tolkningen av god 
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redovisningssed är att företagen skall anpassa sig till den praxis som finns på området 
och där med att anpassa sig så att reglerna blir uppfyllda även där som lagen inte är 
uttömmande formulerad. Lagens viktigaste funktion är att ställa krav på företagens 
redovisning så att kontroll och framtida ekonomiska beslut kan fattas utifrån en 
rättvisande bild av företaget . Detta är både från intressenternas perspektiv och för 
företagets egen fortsatta verksamhet. (Dahlqvist och Elofsson, 2003) 

 

2.7 Bokföringsbrott 

 
Brottsbalken, (BrB 1962:700) 11 kap. 5 § behandlar bokföringsbrott. Lagen säger att 
den som uppsåtligen eller via oaktsamhet inte uppfyller vad som föreskrivs i lagen 
skall dömas för bokföringsbrott. Vid åsidosättande av sin bokföringsskyldighet 
genom att exempelvis lämna felaktiga uppgifter, undvika att redovisa affärshändelser 
eller att inte spara räkenskapsinformation på ett lagstadgat sätt kan man dömas till 
fängelse i upp till två år. Vid bedömning att brottet endast är av ringa grad kan 
straffet bli böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt brott kan dömas till lägst 
sex månader och högst sex år. De som är bokföringsskyldiga är juridiska personer, 
fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. (BrB 1962:700) 

För att undvika bokföringsbrott skriver Dahlqvist och Elofsson (2003) att det 
framställs som två huvudsakskriterier. För att ett bokföringsbrott inte ska föreligga 
skall det finnas en korrekt bokföring och att den befintliga bokföringen ska vara sådan 
att man kan följa verksamhetens tidigare förlopp, ställning och ekonomiska resultat. 
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2.8 Utredningar 

 

2.8.1 Ekobrottslikheten i ett framtidsperspektiv 5 

 
EBM har gjort en undersökning om ekonomisk brottslighet i ett framtidsperspektiv.  
Det övergripande syftet med ekobrottsbekämpning beskrivs vara att förebygga och 
förhindra ekonomisk brottslighet, inte bara att hantera den befintliga brottsligheten.  
Detta arbete förutsätter en långsiktig och strategisk brottsbekämpning med kännedom 
om brottsutvecklingen och brottslighetens struktur. EBM:s väsentligaste uppgift är att 
skydda enskilda, näringslivet och samhället från ekonomisk brottslighet. Kriminella 
nätverk och deras utveckling av varierande brottskoncept är enligt utredningen av 
betydelse för vilka som gör sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska 
utvecklingen och konjunkturläget inom olika delar av samhällsekonomin, 
kontrollsystemets struktur och resurser, den tekniska utvecklingen samt 
internationaliseringens betydelse för brottslighetens utveckling och struktur.  Med en 
analys av dessa omständigheter skulle det innebära bättre förutsättningar för en 
verkningsfullare brottsbekämpning inom EBM.  

EBM:s brottsbekämpning skulle få bättre förutsättningar om de utförde en årlig 
omvärldsanalys och hotbildsanalys som skildrar ekobrottslikheten. Med detta 
framtidsperspektiv skulle EBM kunna påverka den fortsatta ekonomiska 
brottsligheten under de närmaste åren. Detta skull innebära att EBM:s resurser 
anpassades till där problemen finns. 

Vilka är det som begår ekonomisk brottslighet, enligt analysen så är det: 

• Enmansföretagare eller företag med ett mindre antal anställda, denna grupp 
representeras av personer vars verksamhet har en låg omsättning och brotten 
som begås har relativt små värden. Det största antalet anmälda ekonomiska 
brott till hör denna grupp. 

• Företagare som har en legal och illegal verksamhet, denna grupp 
representeras av individer som har ekonomisk brottslighet som sin ”affärsidé”. 
Brottsligheten begås i större skala och med en grundlig planering. Den här 
brottsligheten handlar vanligtvis om stora penningsummor.  

                                                

5 (Ekobrottsmyndigheten, 2005) 
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• Representanter från kriminella nätverk eller grupperingar, denna grupp 
representeras av individer vars verksamhets enda syfte är att utföra ekonomisk 
brottslighet. Brotten begås för att dölja vinster för annan verksamhet eller för 
att skaffa sig vinster på ett olagligt sätt. Denna brottslighet är ofta kopplad till 
annan grövre kriminalitet. 

 

Problemet är i hur stor utsträckning den ekonomiska brottsligheten förekommer. Det 
har skett en ökning av antalet anmälda misstankar om ekonomisk brottslighet med 47 
procent6 från år 2001 till år 2004 då det var 15 127 brottsmisstankar. Flera faktorer 
tyder på att det finns ett stort mörkertal. De som är inblandade är noga med att dölja 
sin brottslighet och brottsoffret är oftast samhället eller någon som är okänd för den 
som utför den ekonomiska brottsligheten.  Det förekommer också situationer då 
brottsoffret saknar kännedom om den ekonomiska brottsligheten eller är motvillig till 
att göra en anmälan om brottet. Enligt en undersökning som utfördes av Skatteverket 
(SKV) beräknas de dolda inkomsterna per år vara cirka 100 miljarder.  

Ekonomisk brottslighet är genomgripande och leder till omfattande skador på 
samhällsekonomin företrädesvis för att stora skatteintäkter uteblir. Ekonomisk 
brottslighet skadar näringslivet på flera sätt bland annat genom att det blir en 
snedvriden konkurrens i flera branscher och eftersom förtroendet för olika delar i 
näringslivet avtar. På bekostnad av oseriösa företagares ekonomiska brottslighet kan 
seriösa näringsidkare slås ut och följen kan på sikt leda till att vissa branscher inte 
utvecklas.   

Det kan fastslås att det är flera omständigheter som är orsaken till att den ekonomiska 
brottsligheten tenderar till att bli ett omfattande hot mot samhället. Det ökade 
samarbetet mellan brottslingar  leder till att brottsligheten blir mera organiserad och 
konsekvensen kan bli att den ekonomiska brottsligheten blir mera komplex.  
Utvecklingen av ekonomisk brottslighet måste bearbetas med förutseende och 
långsiktig ekonomisk brottsbekämpning. Analysen betraktas vara underlag för en 
strategisk prioritering av verksamheten inom EBM:s kommande års arbete. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2005) 

 

 

 
                                                

6 Ökningen av brottsmisstankar i absoluta tal var 4844 stycken. 
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2.8.2 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning 

 
Regeringen har låtit Barbro Thornblad utföra en utredning gällande en översyn av 
EBM, och ge förslag på de förändringar av organisationen för ekobrottsbekämpningen 
som anses vara lämpliga.   

I betänkandet konstaterade Tornblad att ekonomisk brottslighet är ett allvarligt hot 
mot vårt samhälle och att ekobrottsbekämpning av den anledningen måste vara ett 
högt prioriterat område inom brottsbekämpningen. Vid utredningen konstaterades att 
EBM:s  verksamhet effektiviserats och uppfyller de effektivitetskrav som förutsätts för 
ekobrottsbekämpningen. Vid utredningen understryks att det arbetssätt som används 
inom EBM, projektorienterat och samlokalisering av utredningspersonal, kan 
förväntas vara vägledande även i framtiden. 

Med andledning av de förändringar som tillkommit inom brottsbekämpningen under 
de senaste åren, anses Åklagarmyndigheten och Polisen kunna utöva 
brottsbekämpning på i huvudsak liknande sätt som EBM genomför för närvarande. 
Det skulle leda till en mer flexibel organisation och en effektivare brottsbekämpning 
om Polis och Åklagarmyndigheten övertog arbetet. Det skulle ges bättre 
förutsättningar för en rikstäckande, enhetlig ekobrottsbekämpning och samtidigt en 
smidigare hantering av den organiserade brottsligheten som kräver 
specialistkompetens.  

Utredningens förslag är att EBM skall läggas ner och att ansvaret för 
ekobrottsbekämpningen skall flyttas till Åklagarmyndigheten och Polisen. I 
redogörelsen redovisas förslag för att säkerställa att ekobrottsbekämpningen även i 
framtiden ska ges en hög prioritet inom brottsbekämpningen. (SOU 2007:08) 

   

2.8.3 Enklare redovisningar 

 
En utredning har genomförts gällande enklare bokföringsregler. Enligt utredningen 
skulle företagens kostnader kunna sänkas med närmare en halv miljard kronor. 
Margit Knutsson från regeringsrådet har varit ansvarig för utredningen. (SOU 
2008:67) Det framgår av utredningen att en rad förenklingar och andra lättnader ska 
införas i redovisningsreglerna. De anser att svenska lagstiftningar inte bör vara mer 
avancerade än vad som följer av EG:s redovisningsdirektiv. Detta skulle innebära att 
möjligheten till förenklingar och minskningar som direktiven medger bör utnyttjas 
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fullt ut och specifikt de svenska upplysningskraven bör sovras om det inte föreligger 
starka skäl för en strängare reglering. Vidare anser utredningen att lagstiftningen bör 
utformas så att den lägger väsentligheten på att göra information tillgänglig för 
redovisningens externa intressenter, i första hand investerare och borgenärer. Detta 
skulle medföra att den interna företagsinformationen inte skulle behöva vara med i 
redovisningsinformationen från företagen. Förslaget är att gränsvärdet för mindre 
företag skall höjas till samma nivå som gäller för EG:s redovisningsdirektiv. Detta 
skulle medföra att företag skulle anses som mindre om de inte överskrider två av 
följande villkor: 

• 83 miljoner kronor i omsättning 

• 41,5 miljoner i balansomslutning 

• 50 anställda 

 

De vanliga årsboksluten skulle avskaffas och alla de företagen som inte behöver 
upprätta en årsredovisning skall i stället upprätta ett förenklat bokslut. Förslag ligger 
på att följande upplysningskrav skall slopas för samtliga företag: 

• Könsfördelning bland företagets anställda och ledande befattningshavare 

• Sjukfrånvaro 

• Antalet anställda i olika länder 

• Löner och eventuell annan ersättning till anställda i olika länder 

• Taxeringsvärde 

 

För de mindre företagen skulle följande upplysningskrav slopas: 

• Medelantalet anställda under året 

• Specifikation av årets personalkostnader 

• Specifikation av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 

• Pensioner och liknande förmåner samt avtal om avgångsvederlag till ledande 
befattningshavare 

• Ersättning till företagets revisor 
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För de mindre företagen skull det inte behövas att det upprättades någon 
förvaltningsberättelse och de skulle också ges möjlighet att upprätta en förkortad 
balansräkning. För koncernredovisning gäller att de ska ge upplysning om löner till 
ledande befattningshavare. Det skulle enligt utredningen begränsas till att 
information meddelas för personer som ingår i moderföretaget eller koncernens 
ledning.   Vad gäller kontantmetoden7 för den löpande bokföringen så skulle den 
utvidgas att gälla även för till exempel aktiebolag. Reglerna som gäller om 
gemensamma verifikationer ska tydliggöras så att det framgår att sådana 
verifikationer tillåts användas av alla företag som brukar någon form av 
kassareglering. Företaget tid för att bevara verifikationer skulle minskas från tio till 
sju år.  

Förslaget skall enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2009 och samtliga 
minskningar av upplysningsskyldigheter får genomföras omedelbart. Detta skulle 
medföra att det även skulle gälla för dem som har räkenskapsår som pågår vid denna 
tidpunkt.   För höjningen av gränsvärdet för de mindre företagen och borttagandet av 
det vanliga årsbokslutet, ligger förslaget på ändring från och med den 1 juli 2010.  
Enligt Närings- och teknikutvecklingsverkets beräkningar så kan företagen göra 
kostnadsbesparingar på ca: 478 miljoner kronor. De största besparingarna skulle enligt 
utredningen bli som en följd av att mindre företagen slopar förvaltningsberättelsen 
och att kraven på personalrelaterad informationen begränsas. (SOU 2008:67)    

 

 

 

 

                                                

7 Kontantmetoden: ”Vad som anses utgöra ett mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten och att fordringarna 
och skulderna enligt dessa inte uppgår till avsevärda belopp enligt 5 kap. 2 § fjärdestycket BFL, får avgöras med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet.” 
”Tillämpar ett företag kontantmetoden får bokföringen senareläggas i enighet med 5 kap. 2 § andra stycket BFL och punkterna 9-
12. Vid bedömning av när affärshändelsen enligt punkt 9 senare skall vara bokförd, skall tiden räknas från betalningstillfället” 
(www.bfn.se) 
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2.8 Sammanfattning  

 
Svensk redovisningshistoria sträcker sig långt bak i tiden. Ett viktigt årtal är 1900-talet 
då svensk redovisningsreglering i Sverige började studeras. Utifrån studierna kom 
man fram till olika kriser som har funnits i Sveriges redovisningshistoria, exempelvis 
Kreugerkraschen som var en konsekvens av den svenske finansmannens 
förfalskningar.  Ivar Kreuger var VD för AB Förenade Svenska Tändsticksfabriken 
men också känd för att vara en internationell skicklig finansman. En kort tid efter hans 
död upptäcktes det att hans koncerns räkenskaper var manipulerade och att han hade 
förbrukat investerares kapital. Detta ledde till att Wall Street drabbades hårt på grund 
av deras ansvar för investerarnas säkerhet. Detta gjorde att näringslivet i Sverige 
förlorade sin tillförlighet hos staten och allmänheten. När sådana kriser uppstod ville 
man naturligtvis finna en lösning till krisen och lösningen blev så småningom 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) som blev en granskande organisation 
inom företagslagstiftningen. Syftet med organisationen var att skapa regler inom 
redovisningen så att det inte begås bedrägerier i företagen. Föreningen Auktoriserade 
Revisorer menade att det var av största betydelse att anpassa regelverk efter 
professioner.  

Det beskrivs som Kreugerkraschen var en bidragande orsak till att revisoryrket blev 
mera framstående. Från och med 1930-talet blev FAR och staten viktiga aktörer med 
att utfärda redovisningsregler. Tack vare regleringen av redovisningen blev 
kapitalmarknaden starkare, vilket ledde till att det krävdes en större öppenhet av 
information till investerare. Företagen fick mera makt och det behövdes förstärkning 
för att skydda aktieägarna och allmänheten. För att undvika att de skulle göra dåliga 
affärer. Företagens starka position skulle inte längre få missbrukas på 
minoritetsägarnas bekostnad. Konsekvenserna av Kreugerkraschen blev en allt mer 
öppen redovisning så att aktieägarna hade tillgång till företagens årsredovisningar, 
(ÅR). Efter Kreugerkraschen blev revisorerna en etablerad yrkesgrupp och regler 
inrättades för att strukturera upp i den nya välfärdstaten mellan arbetsgivare och 
fackföreningar. Redovisningen har flera syften och är av stor betydelse för 
borgenärernas skydd för att resultatet som redovisas kopplas till vinstutdelningen 
från aktiebolagen. Efter det att redovisningen började få sin reglering så trädde den 
nya bokföringslagen ikraft. I lagen fanns bestämmelser om den löpande bokföringen, 
upprättande av årsbokslut och om företagens skyldigheter till arkivering av 
räkenskapsmaterial. I den nya bokföringslagen fanns också bestämmelser om den 
offentliga redovisningen. Den ställde krav på företagens redovisning så att kontroll 
och framtida ekonomiska beslut kan fattas utifrån en rättvisande bild av företaget. 
Den person som uppsåtligen eller via oaktsamhet inte följer redovisningsreglerna 
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döms för bokföringsbrott. För att inte dömas till bokföringsbrott ska det finnas en 
korrekt bokföring och att den befintliga bokföringen ska vara sådan att man kan följa 
verksamhetens tidigare förlopp, ställning och ekonomiska resultat. Nu när regleringen 
hade satts igång ville man naturligtvis att alla företag och enskilda individer skulle 
följa reglerna. För att se till att regleringen följs och ekonomiska brott minskar 
bildades EBM.  

EBM är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den 
drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige. EBM;s 
väsentligaste uppgift är att skydda enskilda, näringslivet och samhället från 
ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet är genomgripande och leder till 
omfattande skador på samhällsekonomin företrädesvis för att stora skatteintäkter 
uteblir. Utvecklingen av ekonomisk brottslighet måste bearbetas med förutseende och 
långsiktig ekonomisk brottsbekämpning. Förslag har av regeringen lagts fram för en 
bättre ekobrottsbekämpning. 

Förslaget är att EBM skall läggas ner och att ansvaret för ekobrottsbekämpningen skall 
flyttas till Åklagarmyndigheten och Polisen. En annan utredning som har lagts fram 
för att bekämpa ekobrott är att genomföra enklare bokföringsregler. Enligt 
utredningen skulle företagens kostnader sänkas.  De vanliga årsboksluten skulle 
avskaffas och alla de företagen som inte behöver upprätta en årsredovisning skall i 
stället upprätta ett förenklat bokslut. För de mindre företagen skull det inte behövas 
att det upprättades någon förvaltningsberättelse och de skulle också ges möjlighet att 
upprätta en förkortad balansräkning. För koncernredovisning gäller att de ska ge 
upplysning om löner till ledande befattningshavare det skulle enligt utredningen 
begränsas till att information meddelas för personer som ingår i moderföretaget eller 
koncernens ledning. Förslaget skall enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2009 och 
samtliga minskningar i upplysningsskyldigheter får genomföras omedelbart. Detta 
skulle medföra att det även skulle gälla för dem som har räkenskapsår som pågår vid 
denna tidpunkt. För höjningen av gränsvärdet för de mindre företagen och 
borttagandet av det vanliga årsbokslutet, ligger förslaget på ändring från och med den 
1 juli 2010. Enligt Nutek:s beräkningar så kan företagen göra kostnadsbesparingar på 
ca: 478 miljoner kronor. 
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3 Metod 

 
 

I metodkapitlet kommer vi att ge en redogörelse för vårt tillvägagångssätt för att samla in 
empiri, för att ha möjlighet att fullfölja vårt syfte som sedan skall leda fram till att kunna 
besvara vår forskningsfråga. I detta kapitel presenteras också argument och motiv till våra val 
av metoder, för att uppnå bästa resultatet med uppsatsen.    

 

 

3.1 Metodologiska övervägande 

 
Vi har valt att genomföra två typer av undersökningar för att kunna komma fram till 
syftet med uppsatsen, offentlig debatt samt intervjuer med Ekobrottsmyndigheten, 
Redovisningsbyrån, Tingsrätten och Skatteverket. Vårt val av strategi är att använda 
ett teoretiskt urval istället för att använda ett sannolikhetsurval som hade kunnat vara 
ett alternativ. Valet är baserat på att undersökningen i första hand är av kvalitativ 
inriktning. Med teoretiskt urval menas att de data som samlats in till ändamålet har 
som syfte att skapa en teori.  Under perioden som vi har arbetat med att samla in data 
har den analyserats och delats in i olika kategorier som sedan har lett oss fram till 
vilken mer information som kan vara relevant. Enligt författaren Strauss (1991) så 
utgår man från denna arbetsgång för att undersökningsmaterialet ska få den relevans 
som är nödvändig för att möjlighet ska finnas att en ny teori ska bildas. För att kunna 
använda våra undersökningar som underlag för vår analys om attityder till 
bokföringsbrott, har vi valt att använda oss av grounded theory. Eftersom 
litteraturgenomgången inte återgav ett direkt svar  på uppsatsens frågeställning blev 
följden att vidare undersökningar var nödvändiga.  
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3.1.1 Grounded theory 

 
Grounded theory är enligt Strauss och Corbin (1998) en teori som bygger på att 
undersökaren samlar in data ända tills att det inte längre finns mera relevant data 
inom det området som undersöks. Metoden kan förklaras som en utvecklad variant av 
kvalitativ analys. Enligt Strauss och Corbin (1998) definieras grounded theory enligt 
följande: 

”Teori som härletts från data som samlats in 
 och analyserats på ett systematiskt sätt under 
forskningsprocessens gång.  I denna metod finns 
det ett nära samband mellan datainsamling, 
analys och den resulterande teorin.” 
(Strauss och Corbin, 1998) 

 

Det väsentligaste i grounded theory är att metoden är inriktad på att möjliggöra för 
att en ny teori ska bildas utifrån de data som samlats in och under 
forskningsprocessen ska insamling och analys ske växelvis med varandra. (Bryman & 
Bell, 2005) Undersökningen pågick tills vi upplevda att svaren från respondenterna 
inte tillförde uppsatsen mera relevant information. Enligt grounded theory skall data 
samlas in tills en teoretisk mättnad har uppstått och vi upplevde att vi hade lyckats 
med det eftersom vi inriktade oss på institutioner som vi ansåg besitta den mest 
relevanta informationen.  Analysen av insamlad empirin har pågått på samma gång 
som respondenternas svar har tolkats. 
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3.1.2 Analysmodell 

 
Enligt grounded theory behandlas begreppet kategorier. I uppsatsen kan det 
beskrivas som att det finns en huvudkategori och flera underkategorier.  Enligt 
Bryman & Bell (2005) är kategorier ett dominerande begrepp inom grounded theory 
och viktiga avseenden av teorin innefattar teoretiskt urval samt teoretiskt mättnad för 
förbättrande av kategorier. För att kunna få fram analyserbara svar från intervjuerna 
som gjordes med respondenterna, så användes både en huvudkategori och flera 
underkategorier som var relevanta till denna.  För att kunna analysera svaren 
användes dessa olika kategorier. I uppsatsen är det i största möjliga mån 
intervjuvarnas objektiva tolkningar av respondenternas svar som presenteras i kapitel 
fem. Huvudkategorin är attityder till bokföringsbrott och underkategorier är 
anledningar till bokföringsbrott, reglering och förenklingar inom redovisning. Vid 
analysen av respondenternas svar användes litteratur som uppsatsen presenterat i sin 
litteraturgenomgång för att förtydliga sammanhanget. Svaren presenteras uppdelade 
i de olika kategorierna.  I arbetet med uppsatsen var målsättningen att kunna 
presentera sambandet mellan respondenternas svar, den offentliga debatten och 
litteraturgenomgången.   Med detta samband har empirin framställt och förtydligat så 
att uppsatsen kunnat nå fram till sin slutsats.  

 

3.1.3 Kvalitativ samt induktiv metod 

 
Den kvalitativa metoden bygger på analyser via ord, medan den kvantitativa 
metoden bygger på en analys av siffror. Kvalitativ forskning använder ord vid 
formuleringen av analyserna från undersökningen.  Vid forskning med användning 
av den kvalitativa metoden beskriver Bryman & Bell (2005) att det är viktigt att ha god 
relation med respondenten för att kunna tolka vad denne menar med den information 
som överlämnas. Karakteristiskt för den kvalitativa metoden är den induktiva 
tolkningen.   

Vid en induktiv ansats menar Jacobsen (2002) att forskaren börjar i empirin och slutar 
i teorin. Forskaren försöker att se verkligheten i största möjliga mån utan 
förväntningar, sedan börjar insamlandet av relevant data för att kunna slutföra 
analysen. Det beskrivs att forskning kan förekomma trots att forskaren saknar både 
förväntningar och befintlig kunskap. Viktigt är att forskaren försäkrar sig om att 
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insamlad data har god relevans, för att teori ska kunna framställas. Enligt författarna 
Glaser och Strauss (1967) är grounded theory förebilden av induktiv metod.  

Eftersom den kvalitativa metoden bygger på tolkning av ord från insamlad data, var 
det den metod som var bäst lämpad för denna uppsats. För att uppnå ett djup i 
uppsatsen och en bättre förståelse för valt ämne, valde vi att utföra intervjuer av 
personer från relevanta institutioner. Frågorna som användes vid intervjuerna av 
respondenterna är i första hand hämtade från den offentliga debatten. Vid 
intervjutillfällena fick respondenterna möjlighet att själva formulera och motivera sina 
svar. Uppsatsen bygger huvudsakligen på intervjuer från personer från institutioner 
med god kunskap inom området, detta leder till att uppsatsen får en induktiv ansats. 
En induktiv ansats uppnås genom att intervjuarna utgår ifrån att inte ha några 
tidigare förväntningar. Författarna är medvetna om att de besitter kunskap om 
området från litteratur och den offentliga debatten.  

 

3.2 Handlingssätt  

 
Uppsatsens problemformulering och syfte har sitt ursprung från den offentliga 
debatten som har diskuterats inom ämnet, attityder till bokföringsbrott. Denna debatt 
har varit underlag för våra intervjufrågor samt varit stommen för att utföra analysen 
och slutsatsen av uppsatsen. Undersökningen bygger på intervjuer som utfördes på 
personer från relevanta institutioner. Vi valde institutioner med kunnig kunskap för 
att täcka upp så att inte någon ny relevant information kunde uppkomma. Vi har valt 
att presentera materialet i en huvudkategori och flera underkategorier.  

 

3.2.1 Offentlig debatt 

 
I nästa kapitel görs en presentation av den offentliga debatten som är underlaget för 
uppsatsen. Vi var intresserade av att fördjupa oss i ämnet, attityder till 
bokföringsbrott. Som en följd av tidigare intresse blev den offentliga debatten en 
relevant informations källa.  Vi har sökt i olika tidskrifter som debatterat inom ämnet 
för att få in information från flera perspektiv.   
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3.2.2 Intervjuer  

 
Men utgångspunkt från den offentliga debatten kontaktade vi institutioner som vi 
ansåg besitta relevant information för uppsatsen. Institutioner som kontaktades var 
Ekobrottsmyndigheten, Redovisningsbyrå, Tingsrätten och Skatteverket. Urvalet av 
respondenter är grundat på att vi ansåg att dessa institutioner har både bred och djup 
kunskap inom området. Vi frågade de olika institutionerna om de skulle kunna vara 
intresserade av att medverka i en intervju som skulle användas till en 
examensuppsats som analyserar attityder till bokföringsbrott. Vid genomförandet av 
intervjuerna fick respondenterna ett exemplar av frågorna för att de skulle ges 
möjlighet att själva följa frågorna. Vi som skrev uppsatsen består av två personer. Vid 
intervjutillfällen så utförde en av oss intervjun och den andre gjorde mindre inlägg 
samtidigt som den förde anteckningar för att inte medverka till att någon 
intervjuareeffekt skulle uppstå.  

Intervjuerna har genomförts för att få tillträden till relevant data från flera olika 
institutioner, som vi ansåg kunde tillföra information från flera olika perspektiv.  
Samtliga intervjuer genomfördes med förutbestämda frågor samt på respektive 
respondents arbetsplats.  Intervjuerna var enligt semistruktur, så möjlighet till 
diskussion fanns och det var inte nödvändigt att frågorna skulle besvaras enligt en 
speciell ordning. Alla respondenter gavs samma förutsättningar inför och genom 
intervjun för att vi skulle kunna sammanställa informationen på ett jämförbart sätt.  

Vid en semistrukturerad intervju har respondenten möjlighet att fritt svara på 
frågorna utifrån sina perspektiv.  Respondenterna som deltog svarade på 
intervjufrågorna utifrån sina institutioners perspektiv. Vi ställde frågorna till 
respondenterna och endast vid vissa frågor ställdes följdfrågor för att förtydliga. För 
att eliminera intervjuareffekten så fick respondenten fritt svara utifrån sina 
perspektiv.  
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3.2.3 Presentation av respondenter 
 

Ekobrottsmyndigheten: 
Namn: Gertrud Holm 
Arbete: Åklagare 
Utbildning: Jurist 

 

Set Redovisningsbyrå  
Namn: Helen Sjöström 
Arbete: Revisor 
Utbildning: Godkänd Revisor 

 

Tingsrätten Lund 
Namn: Dag Cohen 
Arbete: Rådman 
Utbildning: Jurist 

 

Skatteverket Malmö 
Namn: Kjell Persson 
Arbete: Handläggare 
Utbildning: Jurist 

 

Skatteverket Malmö 
Namn: Pia Jakobsson 
Arbete: Skattebrottsutredare 
Utbildning: Jurist 

 

Skatteverket Malmö 
Namn: Anders Karlsson 
Arbete: Skattebrottsutredare 
Utbildning: Jurist 
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3.3 Litteratursökning  

 
Företeelsen som behandlas i uppsatsen, attityder till bokföringsbrott kan beskrivas 
som ett fenomen som det inte finns någon litteratur som beskriver direkt. För att söka 
relevant data har vi valt att läsa vetenskapliga artiklar som behandlar regleringar och 
bokföringsbrott. Artiklarna är hämtade från databasen på Lunds Universitet. 
Utredningar från statens offentliga utredningar (SOU) har också använts som relevant 
litteratur. Utredningarna har vi hämtat från regeringskansliets databas. Litteratur som 
behandlar bokföringsbrott har också studerats, denna har lånats från Lunds 
Universitets bibliotek. För att få in ytterligare ett perspektiv har vi sökt data från den 
offentliga debatten. Vi är medvetna om att  data från offentliga debatten inte är av lika 
hög tillförlitlighet som data från vetenskapliga artiklar och utredningar.  

 

3.4 Metodkritik  

 
Kritik mot vald metod, vi är medvetna om att val av metod kan påverka resultatet av 
uppsatsen.  Vi kommer därför att göra en redogörelse över den kritik som kan vara 
relevant för val av metod. 

 

3.4.1 Kritik mot vald metod  

 
I uppsatsen använder vi grounded theory. Denna metod har enligt Bryman & Bell 
(2005) kritiserats för att den saknar begränsningar om undersökningarnas omfattning. 
Kritik riktas också mot metoden med avseende att det kan vara svårt för forskaren att 
analysera oberoende i slutet av forskningsprocessen, med anledning att forskaren har 
utvecklat sin kunskap jämfört med när forskningsprocessen började. Metoden 
grounded theory har också praktiska problem, eftersom metoden beskriver att data 
skall samlas in ända tills ingen ny information uppkommer. Forskaren bör här göra en 
begränsning av vilken typ av institutioner som anses komma med relevant data, för 
att kunna genomföra forskningen inom dess tidsram. Oklarheter finns även till om 
grounded theory alltid leder fram till en teori.  
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Kvalitativ forskning kritiseras för att den beskrivs som subjektiv, med anledning av 
att forskningens slutsatser oftast baseras på forskarens egna slutledningar om vad 
som besitter avgörande betydelse. Det kan också vara svårt för respondenterna att 
svara på intervjufrågorna som vanligen är ostrukturerade och formulerade utifrån 
forskarens perspektiv. Enligt Bryman & Bell (2005) beror det på att forskaren är den 
person som står i centrum för undersökningen. Enligt den kvalitativa forskningen 
beskrivs det att forskaren bör ha god relation med respondenten, här finns 
begränsningar i denna uppsats eftersom vi endast har haft möjlighet till kortare 
intervjuer.  

Jacobsen (2002) redogör för intervjuareffekt som kan uppstå vid intervjuer. Detta 
innebär att intervjuares närvaro kan göra intryck på respondenten.  Vid intervjun kan 
respondenten känna sig obekväm med intervjuaren och detta kan leda till att svaren 
på frågorna kan bli missvisande.  

Trots att den kvalitativa metoden har kritiserats har vi ändå valt att använda den för 
att genomföra uppsatsen. Grounded theory som är en slags utveckling av den 
kvalitativa metoden, ansåg vi vara den bästa för att kunna uppnå syftet med 
uppsatsen. Vi är medvetna om att intervjuareffekt kan uppstå vid intervjuer, men för 
att uppnå tillämplighet i uppsatsen var det avgörande att utföra intervjuer. 

 

3.5 Alternativa metoder 

 
Vid insamlandet av data till uppsatsen hade vi kunnat skicka intervjufrågorna till 
institutionerna elektroniskt eller via post och detta hade inneburit att ett större antal 
hade kunnat medverka i undersökningen. Vi övervägde att genomföra intervjuer för 
att vi ansåg att det var av större betydelse att få djupa och ingående svar från 
respondenterna än att få många och ytliga svar som inte hade kunnat leda fram till 
uppsatsen syfte. Med intervjuer så elimineras risken för svarsbortfall och 
respondenternas svar levereras direkt till intervjuaren.  

Ett tredje alternativ hade kunnat vara att göra telefonintervjuer men vi ansåg att det 
fanns risk att vi missade viktig information vid denna intervjuform. Vi upplevde att 
det var viktigt med den personliga kontakten vid intervjuerna och det är också 
avgörande eftersom att den kvalitativa metoden används i undersökningen.  
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3.6 Källkritik  

 
Vid arbetet med att framställa en uppsats skriver författarna Rienecker & Stray 
Jørgensen (2004) att källor som används i uppsatsen skall kritiskt granskas, 
granskningen är för att forskaren ska försäkra sig så att de källor som användes 
verkligen är relevanta och trovärdiga för dess ändamål. När vi söker förklarande och 
utredande texter bör vi koncentrera oss på textens status och hur källan förhåller sig 
till andra källor, viktigt är dessutom författarens sakkunskap. Vid användning av 
beskrivande texter bör forskaren kontrollera källans objektivitet samt trovärdigheten 
hos författaren till texten.  

Vi har kritiskt granskat samtliga källor. De vetenskapliga artiklarnas författare har 
lång och bred kunskap inom sina områden och därmed mycket god sakkunskap och 
trovärdighet.  Utredningarna som används i uppsatsen har högsta trovärdighet. 
Utredningarna är gjorda på uppdrag och kompetent arbete ligger bakom. Artiklarna 
från den offentliga debatten är vi medvetna om att de inte har lika stark trovärdighet 
som de vetenskapliga artiklarna, den skrivna litteraturen och utredningarna. 
Artiklarna från den offentliga debatten har företrädesvis använts som underlag till 
intervjufrågorna.  

Vid användning av grounded theory skriver Gustavsson (1998) att traditionella 
begrepp som validitet och reliabilitet inte nyttjas. Dessa begrepp är enligt Jacobsson 
(2002) till för att beskriva studiens tillförlitlighet. Han skriver att de är mest väsentliga 
när forskningen har en kvantitativ ansats eftersom där är urval och mätinstrument 
viktiga variabler.  

 

3.7 Sammanfattning 

 
I uppsatsen har vi använt grounded theory vid insamling av relevant data. Detta är en 
utveckling från den kvalitativa metoden.  Vid användning av denna metod härleds 
svaren på frågeställningen från data som samlats in från respondenterna. Vi har 
använt oss av empiriska undersökningar. Den offentliga debatten har studerats, vilket 
ledde fram till ett intervjuunderlag som använts vid intervjuer på de olika 
institutionerna. Intervjufrågorna var öppna så respondenterna fick svara fritt och de 
hade också möjlighet att själva välja viken ordning de svarade på intervjufrågorna. 
Källorna som använts i uppsatsen har kritsikt granskats av oss.   
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4 Offentlig debatt 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den offentliga debatten som bedrivs angående 
bokföringsbrott. Vi börjar med att lägga fram hur bedömande av bokföringsbrott kan vara och 
sedan hur förändringar i regleringen kan påverka bokföringsbrott. 

 

 

Precisering av nya bokföringsbrott 

 

 

Osäker rättssäkerhet vid bedömning av bokföringsbrott 

 

 

Minimal gräns mellan kreativ bokföring och bedrägeri 

 

 

Kraftig ökning av ekonomisk brottslighet 

 

 

Regeringen vill avskaffa revisionsplikten 

 

 

Figur 3: Presentation av artiklarna från den offentliga debatten som kommer att framställas i kapitlet 
Källa: Egen modell  



   

 

 38 

4.1 Precisering av nya bokföringsbrott 8 

 
Det finns flera olika bokföringsbrott och ibland är det svårt att bestämma vilka brott 
som kan betraktas som bokföringsbrott. År 2004, den 29 oktober fördes det en debatt i 
tidskriften Ekonomi info, om förseningen av årsredovisningar betraktades som ett 
bokföringsbrott. Resultatet blev en precisering av ett nytt bokföringsbrott. Högsta 
domstolen dömde en person som var ensam företrädare för sitt aktiebolag för 
bokföringsbrott, för att han underlåtit att lämna in årsredovisningen för sitt bolag i tid. 
Riksåklagaren yrkade på att företrädaren har av oaktsamhet åsidosatt bolagets 
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen vilket är att underlåta att inom 
föreskriven tid, senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång, avsluta den löpande 
bokföringen med årsredovisning. Företrädaren för bolaget hade varit sen med att 
framlägga sin årsredovisning två år i rad, den ena tre månader efter föreskriven tid, 
den andra fyra månader efter föreskriven tid. En försening med upprättande av 
årsredovisning kan numera vara att hänföra till sådant åsidosättande av 
bokföringsskyldighet som avses i brottsbalken. Ett bolags ekonomiska resultat och 
ställning kan i huvudsak inte bedömas utan årsredovisning, och därför är det viktigt 
att den lämnas in i tid så att övriga intressenter har tillgång till den. Företrädaren 
dömdes till villkorlig dom och böter. Denna dom fick stor betydelse och den visar på 
en avgörande skillnad mot vad som gällde enligt 1976 års Bokföringslag. 
Årsredovisningen är nu att betrakta som ett led i bokföringen vilket leder till en 
utvidgning av de handlingar som kan träffas av bestämmelserna om bokföringsbrott. 

 

 

 

 

 

                                                

Källa: 8 Ekonomi info, Debatt om bokföringsbrott 
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4.2 Osäker rättssäkerhet vid bedömning av 
bokföringsbrott 9 

 
Bokföringsbrott föreligger när en verksamhets resultat, ställning, årsredovisning eller 
bokslut inte är tillgängliga för intressenter. Det kan handla om att den 
bokföringsskyldige undangömt väsentligt information som är relevant till intressenter 
eller att den bokföringsskyldige inte framlagt sin årsredovisning inom föreskriven tid.  
I artikeln ”Tvivelaktig rättssäkerhet när bokföringsbrott ska dömas ” publicerad i 
Balans (nummer 1, 2008), skriver Linda Hansson som är kritisk till ”att 
bokföringsbrott avgörs genom skönmässig fingertoppskänsla” att lagen för att döma 
en individ till bokföringsbrott skiljer sig i olika domstolar och att man inte riktigt vet 
när man begår ett bokföringsbrott. Artikeln lyfter fram svårigheten med att fastställa 
vad som egentligen är ett bokföringsbrott och hur man ska veta det i förväg. Vad som 
är bokföringsbrott kan vara olika beroende på från vilket perspektiv det ses ifrån. Det 
kan till exempel skilja sig något om det ses ur en ekonoms respektive jurists 
perspektiv vilket leder till oenigheter och orättvisa. Strafflagstillämpningen begränsas 
i en rättsstat av legalitetsprincipen10, som också kommer till uttryck i svensk lag. I 
legalitetsprincipen finns bestämmelser om att bestraffning måste ha stöd i lag det vill 
säga ett krav på förutsägbarhet. Lagarna ska vara begripliga och preciserade. Enligt 
artikeln ska var och en i förväg kunna bedöma om en handling är brottslig och 
anpassa sitt handlande därefter. Frågan är om detta är möjligt när det gäller 
bokföringsbrott enligt svensk lag. (Balans nr 1, 2008) 

År 2004 dömde Högsta domstolen en tilltalad för bokföringsbrott eftersom denne 
under två års tid inte hade inom föreskriven tid upprättat årsredovisningarna. Domen 
blev däremot kritiserad med bakgrund av att man inte behöver upprätta en 
årsredovisning, att det räckte med att upprätta en korrekt balansräkning och 
resultaträkning för att bedöma rörelsens resultat och ställning. Anledningen till att 
Högsta domstolen dömde den tilltalande till bokföringsbrott är att i förarbeten till 
själva lagen åsyftar begreppet ”rörelsens förlopp” innebär det samma som resultat och 
ställning i den löpande bokföringen, vidare med ”ekonomiska resultat och ställning ” 
                                                

Källa: 9 Balans nr 1, 2008 

10 Legalitetsprincipen: Grundläggande straffrättslig princip, ofta formuleras legalitetsprincipen kortfattat nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege, 'inget brott utan lag, inget straff utan lag'. Medborgarna ska kunna förutse när och hur de kan komma att bli 
föremål för straffrättsliga ingripanden. 
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menas bokslut eller årsredovisning för de verksamheter som har den skyldigheten att 
upprätta sådana. Det är dessa begreppsförvirringar som bör förtydligas enligt 
artikeln. Problemet här är hur var och en ska kunna utläsa denna betydelse när det 
finns erfarna revisorer som inte kan det. Sådan information skall vara tydlig så att inte 
missförstånd uppstår och risken för att dömas för bokföringsbrott uppstår. (Balans nr 
1, 2008) 

När lagen om bokföringsbrott ändrades 1982, diskuterades det fram att små fel och 
ofullkomligheter inte borde behandlas som bokföringsbrott. Enligt Högsta domstolen 
så ska det upprättas en grundbok och huvudbok för att man inte ska dömas till 
bokföringsbrott.  

Det som är oroväckande är att det ofta publiceras domar där rätten har bristande 
kunskap om bokföring. Jurister och ekonomer talar inte samma språk och för den som 
åtalas för bokföringsbrott kan detta få katastrofala följder. Det händer att revisorer 
anlitas av konkursförvaltare eller polis för att granska räkenskaperna och därefter 
hörs i rätten. Om revisorn i en sådan situation får frågan huruvida denna anser att 
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning i huvudsak kan bedömas med 
ledning av bokföringen, då är frågan vet revisorn verkligen ur juridisk synvinkel vad 
frågan innebär? Frågan är också huruvida ett ensamt fel ska uppgå till ett 
huvudsakligt fel eller om ett antal obetydligare fel sammanlagt skulle kunna uppfylla 
huvudsaksrekvisitet. Det finns tingsrättsdomar där åtalet för bokföringsbrott avslagits 
på grund av att man granskat varje brist för sig och kommit fram till att de ensamma 
inte är sådana att de styrker skyldighet för bokföringsbrott. Redovisningsekonomen 
frågar sig naturligtvis hur detta är möjligt. 

Det finns olika verkliga fall där bokföringsbrott har behandlats orättvist och oenigt. 
Ett exempel är fallet med Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Trots att fakturor på cirka 
2,6 miljarder kronor av Skatteverket misstänktes vara osanna och informationen 
överlämnades till EBM aktualiserades aldrig frågan om bokföringsbrott. 

Problemet är att man på grund av svårigheter med lagtolkning kan dömas för 
bokföringsbrott i en domstol men under samma villkor frias om målet skulle prövas 
av en annan domstol. Det borde finnas tydliga utgångspunkter för att veta när man 
begår brott. Enligt författaren av artikeln finns här tydliga brister i dagsläget.  I 
nuläget kan man endast påvisa att bokföringsbrott avgörs via ”skönsmässig 
fingertoppskänsla” och man kan undra vilken redovisningskonsult eller revisor som 
med säkerhet vågar släppa fram sin egen bokföring till en svensk domstol för 
prövning? (Balans nr 1, 2008)  
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4.3 Minimal gräns mellan kreativ bokföring och 
bedrägeri 11 

 
Bekymret för nya konkurser och redovisningsskandaler på marknaden är idag stor, 
vilket är följden av att bokföringen missbrukats. Bokföringen har använts i flera fall 
för att vilseleda marknaden och andra intressenter i företagen. Gränsen mellan kreativ 
bokföring och bedrägeri är många gånger obetydlig. Bland annat har företag dolt 
skulder och jämnat ut intäkter mellan åren. Dessa handlingar medför konsekvenser 
som leder till att intressenter och investerare blir mer försiktiga. Den amerikanska 
finansinspektionen undersöker tillsammans med FBI, en mängd bolag som misstänks 
för att gått från kreativ bokföring till kriminell handling. 

Detta har naturligtvis påverkat ekonomin och marknaden. Stockholmsbörsen har till 
exempel fallit med mer än sex procent sedan årsskiftet. Men redan inför mars ser det 
ljusare ut och statistiken visar på en positiv förändring, framför allt från USA, som ska 
ingå in i kurserna. Statistiken har också visat underlag för en återhämtning på 
börserna. Förra året avslutades stabilare än vad bedömare räknat med. Den 
amerikanska ekonomin visade på en överraskande tillväxt för fjärde kvartalet, med 
stöd av de preliminära siffrorna. Därefter har positiva makroindikationer, i första 
hand från den amerikanska ekonomin, ersatt varandra. Konsumtionen är ännu 
ostadig. Siffror visar att amerikanska konsumenters förtroende för ekonomin 
fortfarande är svagt. Det är det negativa börsklimatet som drar ner hushållens 
förväntningar om framtiden.  

Industrin i USA visar på en bättring, lagernivåerna har börjat återställas till mer 
normala nivåer, detta kan tolkas som att produktionen i fabrikerna snart kan börja 
öka. Statistiken visar också på att företagens kostnader för att producera har blivit 
mindre på samma gång som produktiviteten i fabrikerna har tilltagit. Det skapar 
förmånliga förutsättningar för företagen att öka sin lönsamhet. Det här ger en mer 
positiv bild av framtiden och indikationer på att företagen inom en kort tid ska börja 
anställa igen. 

När konjunkturen börjar vända uppåt, i första hand den viktiga amerikanska 
ekonomin, skapar det utgångspunkter för en mer optimistisk börs. Oroligheter för 
marknadens nya konkurser och kreativa redovisningsmetoder har varit berättigad. 
När oron har stabiliserat sig finns goda utsikter till uppgång på börserna. 

                                                

Källa: 11 Aftonbladet, 2002 
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Negativa nyheter är känsliga för marknaden därför behövs det att de positiva 
nyheterna får inverkan på marknaden för att attityden ska ändras. Företagens 
rapporter och vägledning inför påföljande kvartal kan vara avgörande. Flera bolag 
visade upp en klen bild inför första kvartalet, följden blev att den kortsiktiga 
marknaden snabbt diskonterades. Det kan förväntas att det har resulterat i möjligheter 
för positiva överraskningar i samband med eller inför rapporterna. Osäkerheten ligger 
till viss del i fortsatta redovisningsskandaler och nya konkurser. (Aftonbladet, 2002) 

 

4.4 Kraftig ökning av ekonomisk brottslighet12 

 

Explosionsartad ökning av den ekonomiska brottsligheten, skriver Katarina Ström 
Melvinger i sin artikel som publicerades i augusti 2008 i Sydsvenska Dagbladet. Det 
skedde en ökning med 25 procent under första halvåret 2008 av antalet anmälda 
bedrägeribrott jämfört med samma period 2007. Den största enskilda typen av 
ekonomisk brottslighet är bokföringsbrott som hade ökat med 64 procent under 
samma tids period.  Författaren betonar att det är anmälda brott vilket innebär att det i 
verkligheten kan vara flera brott som begåtts. Enligt BRÅ:s  rapporter så är det 
verkliga antalet brott för det mesta högre än vad som statistiken åskådliggör. 
Bedrägeribrotten har under en tioårsperiod ökat med mer än 150 procent. 
Bedrägeribrott är ett samlingsbegrepp för bokföringsbrott, bluffakturor och liknande 
händelser.  Den omfattade ökningen av bokföringsbrott är uppseendeväckande. Vid 
första halvåret 2008 anmäldes 3693 bokföringsbrott och under samma period 2007 
anmäldes 2256, vilket är en ökning med 64 procent. En tänkbar förklaring till 
förändringen antas vara att Åklagarmyndigheten har introducerat ett nytt 
ärendehandlingssystem.  Detta nya system fångar upp flera bokföringsbrott. Tidigare 
skulle det finnas en misstänkt person knuten till brottet, men i det nya systemet ingår 
även brott som upptäckts utan att det finns en misstänkt person. Eva Björkner 
statistiker på BRÅ, förklarar att det nya systemet givetvis påverkat statistiken. Hon 
framhåller samtidigt att det inte är enda orsaken till ökningen. 

Det är en dramatisk ökning enligt Roland Andersson, jurist på EBM. Han menar att 
det finns flera faktorer som har påverkat ökningen. Det är inte sannolikt att 
bokföringsbrott kan öka så dramatiskt på så kort tid. Han menar att det har med 
datainsamlingen av statistiken att göra och konkurrensen mellan företag.  EBM brukar 

                                                

Källa: 12 SDS, 5 augusti 2008 
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uttrycka att vid var fjärde konkurs gömmer det sig ett bokföringsbrott. En annan 
bidragande orsak till ökningen av bokföringsbrott kan vara att revisorerna har anmält 
ett större antal brott och att Skatteverket har lagt sina resurser på att reda ut 
svartjobbshärvor där det är vanligt att det finns bokföringsbrott.  

En annan möjlig orsak kan enligt Lars Lund från Skatteverket vara att åklagarna har 
blivit mer välvilliga till att åtala för bokföringsbrott.  Åklagarna anser att det är 
enklare att få någon fälld för bokföringsbrott än för invecklade skattebrott, detta kan 
vara en bidragande orsak om valmöjligheten finns att välja mellan bokföringsbrott och 
skattebrott. (SDS, 5 augusti 2008) 

 

4.5 Regeringen vill avskaffa revisionsplikten13 

 

Bokföringsbrotten ökar kraftigt men på samma gång vill regeringen att 
revisionsplikten för mindre företag skall avskaffas. En nyordning som kan komma att 
trädda i kraft år 2011, skulle innebära att i framtiden kan 31 000 aktiebolag själva 
avgöra om de helt eller delvis vill avstå från att nyttja en revisor.  Vid avskaffande av 
revisionsplikt skulle det ges möjlighet till besparingar på 5,8 miljarder kronor enligt en 
konsekvensanalys.  

Utredningen om revisionsplikten behandlas för närvarande av regeringen. Det har fått 
positiva reaktioner från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Anledningen är att 
företagen får sänkta administrationskostnader och att de flesta av EU-länderna har 
avskaffat revisionsplikten för mindre företag sedan tidigare. Revisionsplikten innebär 
merkostnader för svenska småföretag som deras konkurrenter i exempelvis 
Storbritannien och Tyskland är befriade ifrån. Förslaget om avskaffande av 
revisionsplikten har fått positiva reaktioner från FAR/SRS, och från 
Branschorganisationen för revisorer och rådgivare som också är en remissinstans för 
förslaget.  

Ordförande för FAR/SRS, Peter Clemedtson framför att han tänker positivt på 
framtiden och menar att kunderna kommer att föredra att själva välja att nyttja en 
revisor istället för att vara tvingade av lagstiftningen.  

                                                

Källa: 13 SDS, 5 augusti 2008 
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Är det lämpligt att avskaffa revisionsplikter när bokföringsbrotten har haft en negativ 
utveckling enligt BRÅ:s statistik.  Clemedtson säger att det kommer att bli en del 
negativa följder, det är en omfattande förändring men vi förlitar oss ändå på att 
frivilligheten är det bästa alternativet. Banker kommer med största sannolikhet till att 
ställa krav på att revisor nyttjas av företag som vill ha kredit. Med i utredningen finns 
förslag på att exempelvis Skatteverket ska ges rättighet att kontrollera företagens 
bokföring med kort varsel på några dagar. (SDS, 5 augusti 2008) 

 

4.6 Sammanfattning  

 
I dagsläget förekommer bokföringsbrott ganska ofta både i Sverige och internationellt. 
Ökningen av bedrägeribrott har ökat. Den största enskilda typen av ekonomisk 
brottslighet är bokföringsbrott och antalet anmälda bokföringsbrott har ökat vilket 
innebär att brotten i verkligheten kan vara flera. Vid första halvåret 2008 anmäldes 
3693 bokföringsbrott och under samma period 2007 anmäldes 2256, vilket är en 
ökning med 64 procent. Bokföringsbrott har använts i flera fall för att vilseleda 
marknaden och andra intressenter i företagen. Bland annat har företag dolt skulder 
och jämnat ut intäkter mellan åren. Dessa handlingar medför konsekvenser som leder 
till att intressenter och investerare blir mer försiktiga. Samtidigt som 
bokföringsbrotten ökar vill regeringen avskaffa revisionsplikten för mindre företag. 
Detta skulle ge små företag möjligheten att välja om de vill helt eller delvis avstå från 
att nyttja en revisor. Detta är ytterligare en anledning till att man missar väsentlig 
information som kan leda till att bokföringsbrotten ökar. 

Det största problemet som har debatterats när det gäller bokföringsbrott är att folk 
inte riktigt vet vad som är ett bokföringsbrott. Enligt debatterna är lagen om 
bokföringsbrott ganska vilseledande då man döms olika av olika domstolar med 
samma förutsättningar. Detta gör att man tappar förtroendet för lagen då den inte är 
korrekt och precis. Folk ska ju veta i förväg vad som är ett brott och kunna anpassa sitt 
handlande efter det. Men som det ser ut just nu så vet folk inte riktigt vad som är ett 
bokföringsbrott enligt svensk lag och detta gör att fler bokföringsbrott begås. 

Exempel på hur lagen om bokföringsbrott kan misstolkas är att allmänheten inte 
riktigt förstår vad som menas med olika begrepp i förarbeten till lagen om 
bokföringsbrott. Informationen till lagen ska vara tydlig så att det inte råder 
missförstånd och risken för att dömas för bokföringsbrott uppstår. Andra problem 
som borde uppmärksammas enligt debatterna är att det ofta publiceras domar där 
rätten har bristande kunskap om bokföring och det som är riktigt oroväckande är att 
bokföringsbrott inte riktigt uppmärksammas, att folk blundar för bokföringsbrott. 
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5 Intervjuer 
 
 

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att presenters. Intervjufrågorna är 
huvudsakligen hämtade från den offentliga debatten. Det finns inget direkt svar till attityder 
till bokföringsbrott, av den orsaken kommer resultatet att presenteras i en huvudkategori och 
flera underkategorier som indirekt kommer att leda fram till ett svar på forskningsfrågan. 
Svaren från respondenterna kommer att kopplas till den litteratur som använts i uppsatsen.  

 

 

5.1 Attityder till bokföringsbrott 

 
Uppfattningar och inställningar till bokföringsbrott är olika. Alla företagare är inte 
medvetna om att deras handling kan leda till bokföringsbrott.  Det finns olika 
anledningar till att bokföringsbrott uppstår. Orsakerna är enligt alla våra 
respondenter att företagen vill få egen vinning eller att de befinner sig i ekonomiska 
svårigheter. Det förekommer också bokföringsbrott som beror på företagarens 
okunskap. Anledningar till detta kan enligt Mintzberg (2002) vara egoism, 
egenintresse och okunnighet.  Enligt Gertrud Holm på EBM så är skälet till att man ser 
allvarligt på bokföringsbrott att man inte kan kontrollera att allt på företaget går riktig 
till som det ska, om det inte finns en korrekt bokföring. Bokföringsregler är till för att 
företagen skall kunna hålla ordning på bokföringen och för att kontroll ska kunna 
utföras i verksamheten. Detta är den utvecklingen som Jönsson (1991) skriver om i sin 
artikel “The Role Making for Accounting while the state is watching”, han skriver att 
utvecklingen skedde i olika etapper efter kriser som inträffat. . De utnämnda 
granskarna inom FAR menade att det var av största betydelse att anpassa regelverk 
efter professioner. (Jönsson, 1991) 

Mildaste graden av bokföringsbrott är exempelvis när ett företags verksamhet börjar 
gå dåligt och företaget har lämnat sina verifikationer till bokföraren, men denna får 
inte betalt. Följderna blir då att bokföringen uteblir vilket leder till att företagaren gör 
sig skyldig till bokföringsbrott. Vanligast vid den milda graden av bokföringsbrott är 
att det utdelas ett strafföreläggande med villkorlig dom på 40-60 dagsböter som inte 



   

 

 46 

leder till domslut. Grövre graden är när företagaren för in osanna handlingar.  Det 
kan handla om att företagaren använder sig av falska fakturor för att dölja svart 
arbetskraft eller att dölja att de har gjort stora privata uttag och om en omfattande 
verksamhet bedrivs utan bokföring. Gertrud Holm berättar att det som är vanligast 
just nu på EBM är osanna fakturor. När man tänker på hur ofta som det är revision på 
ett företag och vilket omfattande arbete det ligger bakom för att upptäcka att en 
handling är falsk, så är det förhållande viss svårt att upptäck falska handlingar.   

Enligt Dag Cohen på Tingsrätten så är deras uppgift att ta ställning till om det 
föreligger ett brott eller inte. Vi får in ett åtal från en åklagare som baseras på en 
brottsutredning och utifrån detta gör vi en bedömning om brott föreligger.  

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson på SKV i Malmö, säger att 
bokföringsbrott görs för att företagaren ska få egen vinning. Följaktligen är 
bokföringsbrott är ett medel för att uppnå något annat, alltså vill man få fördelar som 
man inte är berättigad till och som man lurar till sig via sin manipulerade bokföring. 
Det var just så som Ivar Kreuger gjorde när han fick ensamrätt på ländernas 
handelsmarknader. (Jönsson, 1991) Vid ett fastställt bokföringsbrott så är det 
gärningsmannen som blir dömd för bokföringsbrott och inte själva företaget. 
Självklart påverkas företagets renommé ute på aktiemarknaden och företagare och 
intressenter förlorar förtroendet för företaget. Korsell (2003) berättar att det indirekt 
handlar om att alla medborgare drabbas genom att skatteinkomster uteblir. Direkt 
drabbas banker och aktieägare vid ekonomiska brottsligheter i företag som har dålig 
ekonomi.  Anders Karlsson nämner också att bokföring är till för att andra företag och 
intressenter ska kunna gå in och kolla företagets ställning.    

För att ett bokföringsbrott ska föreligga så är relationen till omsättningen avgörande, 
inte bara summan. Penningmässigt kan större företag göra större bokföringsfel än 
mindre, för det är avgörande hur stor del av omsättningen som felet ligger till grund 
för och om det ska räknas som ett bokföringsbrott eller inte. Vidare så måste 
Huvudsakskriteriet (Dahlqvist och Elofsson, 2003) vara uppfyllt enligt dess kriterier 
om korrekt bokföring ska föreligga och den befintliga bokföringen ska vara sådan att 
man kan följa verksamhetens tidigare förlopp, ställning och ekonomiska resultat.  
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5.1.1 Företags påverkan av bokföringsbrott 

 
Enligt Dag Cohen på Tingsrätten så är bokföringen oerhört viktig. Den utgör grunden 
för kontroll av företagen. För att företagen ska kunna göra framtida ekonomiska 
beslut så kan det vara avgörande att kunna jämföra med tidigare års redovisning för 
att kunna fatta viktiga fastställanden. Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders 
Karlsson, påpekar att bokföringsbrott påverkar andra företag genom att de får en 
annan uppfattning av företagets verksamhet. Följden är att företag kan bli lurad att 
göra affärer med andra företagare under fel premisser. Ekonomisk brottslighet skadar 
näringslivet genom att det blir en snedvriden konkurrens i flera branscher och 
eftersom förtroendet för olika delar i näringslivet avtar. På bekostnad av oseriösa 
företagares ekonomiska brottslighet kan seriösa näringsidkare slås ut och följen kan 
på sikt leda till att vissa branscher inte utvecklas. (Ekobrottsmyndigheten, 2005) De 
säger också att bokföring är till för att andra företag och intressenter ska kunna gå in 
och kolla företagets ställning.    

 

5.1.2 Intressenters påverkan av bokföringsbrott  

 
Gertrud Holm på EBM säger att det blir det en snedvridning i konkurrensen mellan 
företagen eftersom näringsidkare inte har en korrekt bokföring. Företag kan använda 
falska handlingar som leder till att företagen kan konkurrera med exempelvis lägre 
priser på sina produkter vilket kan leda till att andra aktörer på markanden måste 
lägga ner sin verksamhet. Kreditinstituten kan bli vilseleda om bokföringen inte är 
korrekt och följden kan bli att exempelvis banker grundar sina kreditbeslut på 
felaktiga grunder. (Jönsson, 1991)  

Enligt Dag Cohen på Tingsrätten så påverkas alla intressenter om bokföringen är 
felaktig. Det finns risk att beslut fattas på felaktiga underlag.  Beskattningen av 
företagen blir inte riktig om företagen har en felaktig redovisning vilket leder till att 
staten får in mindre pengar och samhället blir lidande. (Puxty et al., 1987)  

Kjell Persson på SKV i Malmö framför att det är negativt för intressenterna om 
företagen har en felaktig bokföring för att de kan förlora viktiga intäkter. 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson, säger att det kan finnas 
företagare som blåser upp sina tillgångsposter så att det egna kapitalet är större än 
vad det är i verkligheten för att vissa att företaget inte har dålig ekonomi. När dessa 
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företagaren behöver låna kapital, finns det risk att lån beviljas på falska handlingar.  
Intressenter blir vilseleda på grund av man tror att det ser ut på ett sätt men i 
vekligheten så är det annorlunda. Exempelvis så kan banken kräva att få se 
årsredovisning för att bevilja krediter, den bygger på den löpande bokföringen och är 
den felaktig så beviljas lånen på oriktiga handlingar.  

 

5.1.3  Åtgärder för att avhålla sig från 
bokföringsbrott 

 
Myndigheternas agerande för att förhindra att bokföringsbrott uppstår. Enligt 
Gertrud Holm på EBM så är deras uppgift att utreda och lagföra. Huvudsakligt 
diskussionsämne har varit vilket som är det mest korrekta sättet att reglera 
redovisningsföreningar och redovisningens uppgift i samhället. (Puxty et al., 1987) 
För att undvika bokföringsbrott har EBM utvecklat olika typer av 
informationsinsatser som sprids om vad som är bokföringsbrott. Korsell (2003) 
påpekar att både de internationella och nationella regleringarna har sin utgångspunkt 
i skandaler, eftersom hela samhällsekonomin blir lidande av ekonomisk brottslighet. 

Det har också debatterats mycket om ämnet bokföringsbrott i olika sammanhang.  
Debatten är viktig och den är oftast som störst när det råder problem inom ett 
område. I och med att det förs en debatt så får de som arbetar inom redovisningsyrket 
en möjlighet att diskutera och kommunicera så att det kan leda fram till bättre 
lösningar. Då ett problem tas upp till debatt blir det utsatt för kontroll, och fel i 
regelverket kan bearbetas och möjligheter till regelutveckling uppstår. (Jönsson, 1991) 
SKV bidrar också med åtgärder för att minska bokföringsbrotten. De medverkar vid 
introduktion till alla nyföretagare för att upplysa dem vad som gäller för att inte begå 
bokföringsbrott. På dessa möten brukar EBM också vara med.  EBM har också inriktat 
sig på att informera små bokförarna om vad som krävs för att bokföringen ska vara 
korrekt. Det har enligt Holm på EBM förekommit att dessa små bokförare tycker att 
det är under kontroll att till exempel lämna alla verifikationer i sluter av 
räkenskapsåret.  Detta är inte tillåter enligt bokföringslagen. Företagen skall upprätta 
en löpande bokföring för att inte göra sig skyldiga till bokföringsbrott.  

Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå säger att revisorer kan upplysa att det finns 
risker med att inte ha en korrekt bokföring och så kan revisorer informera om hur 
lagen ser ut för dem som inte har insikt i lagen. Vår uppgift som revisorer är att 
granska redovisningar, så det kan man också se som en åtgärd. Vi kan upptäcka 
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brister som kunde ha lett till ett bokföringsbrott om vi inte hade upptäckt felet och 
uppmärksammat företagaren så att denne kunde rätta till sina brister.   

Enligt Dag Cohen på Tingsrätten så är det den externa revisionen som görs, i syfte att 
skydda utomstående intressenter . Enligt Dahlqvist och Elofsson (2003) så har 
redovisningen flera syften och är inte minst av stor betydelse för borgenärernas skydd 
för att resultatet som redovisas kopplas till vinstutdelningen från aktiebolagen. 
Redovisningen är också avgörande vid beräknig av hur mycket skatt som företagen 
ska betala. Kjell Persson på SKV i Malmö framför att de informerar om 
bokföringslagen till företagare . Nya bokföringslagen NBFL, (1999:1078) som gäller för 
räkenskaper, trädde ikraft den 1 januari 2000 och den efterträdde då den gamla 
bokföringslagen, BFL, (1976:125). 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson berättar att de har 
brottsförebyggande åtgärder via information till nyföretagare, revisorer och bokförare 
via nyföretagarträffar och andra samarbetsparter.  Om man ser på samhällets insats så 
är den nog ganska blygsamt ekonomiskt om man jämför de ekonomiska insatserna 
med andra brottsförebyggande åtgärder i andra typer av brott. 

 

5.1.4 Företagens storlek 

 
Gertrud Holm på EBM berättar att det är vanligast med de vardagliga 
bokföringsbrotten i små företagen, på grund av att de inte har ekonomi till att sköta 
bokföringen och inte har insikt i hur bokföringen ska skötas. Detta är spekulationer 
säger Holm. När det gäller osanna handlingar som bluffakturor så kan det förekomma 
på alla typer av företag, men sannolikheten att det inträffar på de riktigt stora 
företagen som exempelvis Volvo är inte så stor, eftersom de har en väl fungerande 
bokföringsorganisation som sköter bokföringen. Stora företag kontrolleras via 
revision, men visst kan en och annan felaktig faktura förekomma men det är svårt att 
kontrollera. Ju större bokföringsorganisation företagen har desto svårare är det att 
föra in oriktiga handlingar i bokföringen.  

Enligt Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå så är bokföringsbrotten mycket 
vanligare i de små företagen på grund av att reglerna kan upplevas som absurda. 
Sjöström tilläger att storleken på företag inte har betydelse när det gäller att medvetet 
bryta mot lagen. Det är mer troligt att små företagen inte har samma organisation på 
sin bokföring som de stora företagen, vilket leder till att småföretagarna har mera 
problem med sin bokföring.   
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Dag Cohen på Tingsrätten säger att mindre företag inte har samma struktur på sin 
bokföringsorganisation, så det ligger i sakens natur att det lättare förekommer brister i 
deras bokföring.   

Kjell Persson på skatteverket i Malmö, framför att det främst är på de mindre 
företagen som det förekommer bokföringsbrott. På stora företag finns en bättre 
organisation som sköter redovisningen. En tänkbar anledning kan vara att på de 
mindre företagen så är det ofta ägaren som sköter redovisningen själv och då uppstår 
ägarintresse som inte förekommer på samma sätt i stora organisationer.  

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson berättar att bokföringsbrott 
förekommer på grund av ekonomisk vinning och egenintressen. Det inträffar oftare i 
de småföretagen.  Det skulle inte vara möjligt att manipulera i samma utsträckning på 
stora företag.  Det är lättare att upptäcka ett fel i en bokföring med 50 verifikationer än 
bland 50 tusen verifikationer. Orsaken är att man kan gömma mera i de stora 
verifikationerna. 

Egenintressen finns som nämnts tidigare mer på småföretagen men det kan också 
förekomma att den verkställande direktören på ett större företag agerar på ett visst 
sätt som inte är lagligt som gör att aktiekursen påverkas, så att det egna företagets 
ställning förbättras.  
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5.1.5 Ökning av bokföringsbrott 

 
Det har inträffat en ökning av antalet anmälda misstankar om ekonomisk brottslighet 
med 47 procent14 från år 2001 till år 2004 då det var 15 127 brottsmisstankar. Flera 
faktorer tyder på att det finns ett stort mörkertal. De som är inblandade är noga med 
att dölja sin brottslighet och brottsoffret är oftast samhället eller någon som är okänd 
för den som utför den ekonomiska brottsligheten.  Det förekommer också situationer 
då brottsoffret saknar kännedom om den ekonomiska brottsligheten eller ovillig till att 
göra en anmälan om brottet. Enligt en undersökning som utfördes av SKV beräknas 
de dolda inkomsterna per år vara cirka 100 miljarder.  (Ekobrottsmyndigheten, 2005) 
Det har debatterats i dagstidningar om att det har skett en ökning av 
bokföringsbrotten. (SDS, 5 augusti 2008) 

Enligt Gertrud Holm på EBM så uttalar hon sig inte om någon ökning, men säger att 
tidigare så var det vanligt att de så kallade vardagliga bokföringsbrotten inte hade så 
hög prioritet när det gäller utredning. I dagsläget så finns det utredare som bara 
arbetar med denna typ av brott. Målet är att dessa ska utredas inom 90 dagar men i 
nuläget så utreds de vardagliga bokföringsbrotten inom cirka 50 dagar från anmälan 
till att dömd person får strafföreläggande. Påföljden är åtal eller lagförda på annat 
sätt.  Holm säger att en tänkbar anledning till ökningen kan vara att tidigare så var det 
inte så många av de vardagliga bokföringsbrotten som blev utreda och flöjden blev att 
de blev preskriberade. Nu när flera brott blir utreda så kan en möjlig anledning vara 
att exempelvis konkursförvaltarna gör flera anmälningar.  Ytterligare en anledning till 
ökning är att Årsredovisnings bokföringsbrott är en ny grupp av bokföringsbrott som 
har tillkommit denna typ av brott som är väldigt enkel och lätt utred. Statistiken 
inverkar också på antalet bokföringsbrott. Tidigare så var det så att när att företag 
hade blivit dömt för bokföringsbrott och brottet hade pågått under flera år så blev det 
endast en anmälning om ett bokföringsbrott, men nu så räknas det som ett 
bokföringsbrott per räkenskapsår vilket gör att statistiken visar högre antal 
bokföringsbrott. Detta kan vara en bidragande orsak till att statistiken för 
bokföringsbrotten har ökat.  

Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå framför att hon inte har några belägg för att 
bokföringsbrott har ökat. Ökningen kan möjligen vara en anledning av att regelverket 
har blivit mera komplext.   

Dag Cohen på Tingsrätten berättar att han är osäker på om bokföringsbrotten 
verkligen ökat eller om det är samhällets kontrollfunktion som fungerar bättre.  Ofta 

                                                

14 Ökningen av brottsmisstankar i absoluta tal var 4844 stycken. 
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när en typ av brott får en dramatisk ökning så är det så att myndigheter har blivit 
bättre på att bekämpa den typen av brott.  

Kjell Persson på skatteverket i Malmö medger att en möjlig anledning till en eventuell 
ökning kan vara debatter i massmedia som har påverkat så att flera bokföringsbrott 
blivit anmälda. 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson, tror inte att brotten har 
ökat. Möjligen är det så att myndigheterna har blivit effektivare och detta påverkar 
statistiken.  Pia Jakobsson säger vidare att oftast så ökar inte bokföringsbrott vid 
högkonjunkturen. Det kan finnas större skäl att utföra bokföringsbrott när det är 
lågkonjunktur, då kan det hända att företag utför bokföringsbrott för att överleva. 
Hon avslutar med att när det gäller bokföringsbrottens tillväxt så finns det inga 
konkreta belägg när det råder lågkonjunktur som vi befinner oss i nuläget.    

 

5.1.6 Lagens tydlighet 

 
Måste bokföraren ha insikt i förarbeten för att förstå lagen eller är lagen så tydlig att 
alla förstår?  

Gertrud Holm på EBM säger att det inte är nödvändigt att läsa förarbeten men det är 
viktigt att läsa Bokföringsnämndens råd och rekommendationer för att förstå hur en 
bokföring ska upprättas.   

Enligt Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå så kan det vara svårt att förstå vad 
som står i lagen speciellt för till exempel en entreprenör som brinner för sin affärsidé 
men som inte är insatt i lagen. Det är där vi som revisorer träder in för att stötta och 
hjälpa till. Vi vill ju gärna vara med på företagen under hela året för att stötta och 
hjälpa inte bara i slutet av året.  När det gäller oss som arbetar med det dagligen så 
har vi ju våra specialister som vi kan vända oss till om det är något specifikt som 
uppstår. Bokföringslagen är en ganska enkel lag. Det är mycket beroende på 
företagarens erfarenhet och intresse av att läsa lagtexter som påverkar 
svårighetsgraden.    

Dag Cohen på Tingsrätten beskriver att BFL och ÅRL är ramlagar som innehåller de 
grundläggande reglerna för redovisning. Det behövs kompletterande normgivning 
och det absolut viktigaste är begreppet god redovisningssed. Av professionella inom 
yrket redovisning utvecklades god redovisningssed. (Jönsson 1991) För att följa god 
redovisningssed så får man läsa FAR och bokföringsnämndens praxis. Dessa är till för 
att företagen skall få vägledning för att utföra en korrekt bokföring.   
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Enligt Kjell Persson på skatteverket i Malmö så har de en anmälningsplikt om det 
finns anledning att anta att ett brott har begåtts enligt 22 § taxeringsförordningen om 
man upptäcker att ett brott har begåtts. 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson i Malmö, säger att det är 
betydelsefullt att begära hjälp av en bokförare eller revisor för att vara på den säkra 
sidan så att företagaren undviker att göra sig skyldiga till bokföringsbrott. 

 

5.1.7 Bedömning av lika bokföringsbrott 

 
En fråga som har diskuterats mycket är om lika bokföringsbrott kan dömas olika 
under samma villkor. På denna fråga förklarar Gertrud Holm på EBM att så länge 
som det är människor som dömer så kan det aldrig undvikas att det kan förekomma 
olikheter i brottsbedömningar. Problemet är att man på grund av svårigheter med 
lagtolkning kan dömas för bokföringsbrott i en domstol men på samma 
förutsättningar frias om målet skulle prövas av en annan domstol. (Balans nr 1 2008) 
Det kan man se även här på EBM att det förekommer olikheter när vi skriver 
gärningsbeskrivningar. Personligen skriver jag bara några anmärkningar säger Holm, 
medan andra här på EBM skriver alla anmärkningar som exempelvis SKV har gjort på 
i deras anmälan.  I domstolarna så sitter det olika domare med olika förutsättningar 
och det kan vara anledning till att lika bokföringsbrott kan få olika domstolsbeslut. I 
grunden så är det samma lag vi utgår ifrån, så meningen är att bedömningen ska vara 
lika. Trots att bokföringsbrott kan se lika ut på själva domen så kan det vara skillnader 
när man gör närmare undersökningar. Det finns de som blivit dömda för 
bokföringsbrott och när man tittat närmare så borde personerna inte drivit 
verksamheten överhuvudtaget för deras kunskaper var så bristfälliga och 
bokföringsbrotten har uppstått på grund av företagarens bristfälliga kunskaper. Som 
vi argumenterat innan så ska huvudsaksrekvisitets kriterier kunna följas. (Dahlqvist 
och Elofsson, 2003) 

Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå säger att det kan säkert hända men själv 
har hon ingen eget fall som hon kan relatera till. När det gäller bevisningen så kan det 
vara svårt att påvisa om det är av uppsåt eller oaktsamhet som bokföringsbrotten har 
begåtts.  

Enligt Dag Cohen på Tingsrätten så är det möjligt att lika brott döms olika på grund 
av att den dömande verksamheten är en mänskligverksamhet.  En viktig sak att tänka 
på är att bevisningen till ett brott kan vara olika i målen vilket kan göra att åklagaren 
drabbas och slutligen avslås målet.  Utrymmet för olika bedömningar är inte särskilt 
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stort. Vi tillämpar samma lagstiftning och samma praxis. I de flesta fallen bedöms lika 
brott lika. I en dom ska det redovisas vilken bevisning som är åberopad av åklagaren 
och den som är åtalad för brotten. I domskälen så ska man skriva så utförligt att man 
förstår hur domstolen har värderat bevisningen. Det är inte godtagbart att säga att 
man inte förstå hur domstolen har resonerat eller vilket bevis som har använts. När 
det blir olika bedömningar så kan det vara nya typer av brott så att det inte finns 
något avgörande dom från någon högre instans, så domstolen vet inte exakt hur de 
ska döma i de bokföringsbrotten.    

Kjell Persson på skatteverket i Malmö tror däremot inte att det förekommer olikheter i 
bedömningen av bokföringsbrott 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson i Malmö, säger att det finns 
en viss variation inom domstolarna. Brottet kan vara identiskt men det kan finnas 
olika skäl till att bokföringsbrotten har begåtts, exempelvis så kan det vara flera olika 
personer som har varit inblandade. Domstolar dömer olika på olika orter och olika 
åklagare. Allt som har med människor att göra kan blir avvikande.  

 

5.1.8 Syn på bokföringsbrott  

 
Enligt Gertrud Holm på EBM så är det sällsynt men det kan förekomma tekniska 
skillnader i bokföringen vilket kan leda till att ekonomen eventuellt får anstränga sig 
för att övertyga juristen och domstolen med sina påståenden. Ekonomen kan mer om 
den tekniska bokföringen av den anledningen får de klargöra för juristen och 
domstolen hur de tekniska konsekvenserna påverkar bokföringen.  

Enligt Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå så skall det vara lika, men kan tänka 
sig att ekonomen och revisorn böjer lite på lagen jämfört med jurister och domstolar.  

Dag Cohen på Tingsrätten framför att näringsidkaren skall följa huvudsaksrekvisitets 
kriterier.  (Dahlqvist och Elofsson, 2003)  

Kjell Persson på SKV i Malmö, berättar att det är lättare att få någon dömd för 
bokföringsbrott för där krävs endast oaktsamhet medan vid skattebrott krävs både 
oaktsamhet och uppsåt för att kunna döma företagaren.     
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5.1.9 Förenkling av bokföringslagen 

 
Bokföringsbrotten ökar kraftigt men på samma gång vill regeringen att 
revisionsplikten för mindre företag skall avskaffas. En nyordning som kan komma att 
trädda i kraft år 2011, skulle innebära att i framtiden kan 31 000 aktiebolag själva 
avgöra om de helt eller delvis vill avstå från att nyttja en revisor.   Vid avskaffande av 
revisionsplikt skulle det ges möjlighet till besparingar på 5,8 miljarder kronor enligt 
en konsekvensanalys. (SDS, 5 augusti 2008) Enligt utredningen skulle företagens 
kostnader kunna sänkas med närmare en halv miljard kronor. Margit Knutsson från 
regeringsrådet har varit ansvarig för utredningen. (SOU 2008:67)  

Gertrud Holm på EBM säger att det finns det risk att bokföringsbrotten ökar vid 
förenkling. Vid förenkling så försvinner kontrollen och det finns ingen som 
kontrollerar så att bokföringen uppfylls.  Bokföringsbrotten kan öka men det blir 
svårare att upptäcka det. När ett företag ska låna från banken så kommer banken 
naturligtvis att kräva att företagen upprättat en korrekt bokföring som de kan grunda 
sina kreditbeslut på. Någon form av kontroll på företagen kommer det till att krävas 
även vid en eventuellt kommande förenkling.  

Enligt Helene Sjöström på SET redovisningsbyrå så tycker hon att förenklingar är bra 
speciellt för de mindre företagen. Hon tror att bokföringsbrotten kommer att minska 
med den anledningen att det blir lättare för småföretag att anpassa sig till lagen och 
risken att begå bokföringsbrott reduceras. Alla typer av förenklingar är bra men 
samtidigt så säger hon att gränserna är alldeles för höga. Den nya förenklingen skulle 
innebära att cirka 95 % av svenska företag skulle befinna sig inom gränsen för små 
företag.  

Dag Cohen på Tingsrätten beskriver att förenklingar är bra och det kan leda till att de 
vardagliga bokföringsbrotten minskar.  

Kjell Persson på skatteverket i Malmö påstår att det finns risk att bokföringsbrotten 
kommer att öka när kraven sänks. Enligt utredningen skulle företagens kostnader 
kunna sänkas med närmare en halv miljard kronor. Margit Knutsson från 
regeringsrådet har varit ansvarig för utredningen. (SOU 2008:67) Det är en kostnad för 
företagaren att anlita revisor och risken ökar när företagen inte har krav på att revisor 
skall finnas och följden kan bli att bokföringen blir i ett sämre skick. 

Skattebrottsutredarna Pia Jakobsson och Anders Karlsson säger att förenklingar är ett 
steg närmare en EU-anpassning och menar att det inte är kontroversiellt. Vidare 
påstår de att om man släpper något så finns det risk att vissa grupper tar för sig och 
utnyttjar situationen av sin frihet.  
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5.2 Sammanfattning 

 
Uppfattningar och inställningar till bokföringsbrott är olika. Alla företagare är inte 
medvetna om att deras handlingar kan leda till bokföringsbrott.  Anledningarna är 
enligt alla våra respondenter att företagen vill få egen vinning eller att de befinner sig i 
ekonomiska svårigheter. Det förekommer också bokföringsbrott som beror på 
företagares okunskap. Följaktligen är bokföringsbrott ett medel för att uppnå något 
annat, alltså man vill få fördelar som man inte är berättigad till och som man lurar till 
sig via sin manipulerade bokföring. 

Huvudsakskriteriet måste vara uppfyllt enligt dess kriterier om korrekt bokföring ska 
tillämpas. Bokföringen ska vara sådan att man kan följa verksamhetens tidigare 
förlopp, ställning och ekonomiska resultat för att inte företaget ska göra sig skyldig till 
bokföringsbrott. Korrekt bokföring är viktig både för företagen och för intressenterna 
för att de ska kunna fatta viktiga beslut om investeringar och fortsatt verksamhet i 
framtiden. 

Brottsförebyggande åtgärder finns via informationsinsatser till nyföretagare, revisorer 
och bokförare. Bokföringsbrott förekommer i alla typer av företag men är vanligast i 
de små företagen. Ökningen av bokföringsbrott tyder mest på att kontrollsystemet 
blivit effektivare. 

Det är inte nödvändigt att läsa förarbeten men det är viktigt att läsa 
Bokföringsnämndens råd och rekommendationer för att förstå hur en bokföring ska 
upprättas.  En fråga som har diskuterats är om lika bokföringsbrott kan dömas olika. 
På denna fråga är svaret, att så länge som det är människor som dömer kan det aldrig 
bli exakt lika, så är det möjligt att lika brott döms olika på grund av att den dömande 
verksamheten är en mänskligverksamhet.  En viktig sak att tänka på är att 
bevisningen till ett brott kan vara olika i målen. Vid förenklingar av bokföringslagen 
finns det risk att bokföringsbrotten ökar. Vid förenklingar försvinner kontrollen och 
det finns ingen som kontrollerar att bokföringen uppfylls, möjligt är att 
bokföringsbrotten ökar men det blir svårare att upptäcka dem. 
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6 Slutledning 
 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att inleda med att besvara forskningsfrågan, med hjälp 
av den empiri vi samlat in via våra intervjuer. Vidare kommer en redovisning av uppsatsens 
teoretiska bidrag. Därefter följer reflektioner över studiens slutsats. Slutligen ger vi förslag till 
fortsatt forskning inom området  

 

 

6.1 Inledning 

 
Fenomenet med bokföringsbrott är utbrett och många parter blir berörda, staten 
förlorar intäkter som gör att samhället inte kan utvecklas och förbättras som det hade 
kunnat om alla hade gjort rätt för sig. Trots att det ofta finns medvetenhet bakom 
brott så är det först vid kriser som dilemmat uppmärksammas. Det är först vid 
skandaler som de brottsförebyggande ingripanden verkligen kommer till.  

Detta fenomen har styrt oss in på forskningsfrågan: 

� Vilka är attityderna till bokföringsbrott? 

 

6.2 Forskningsfrågan besvaras 

 
Enligt vår forskning så har respondenterna en gemensam attityd till fenomenet 
bokföringsbrott. Bokföringsbrott begås på grund av att företagaren vill få egen 
vinning eller befinner sig i ekonomiska svårigheter. Det förekommer också 
bokföringsbrott som beror på företagarens okunskap. Följaktligen är bokföringsbrott 
ett medel för att uppnå något annat, alltså man vill få fördelar som man inte är 
berättigad till och som man lurar till sig via sin manipulerade bokföring.  
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Bokföringsbrott är vanligast i småföretag där ägaren är involverad i själva 
bokföringen. Ägarintresset gör att företagaren vill ha så stora vinster som möjligt och 
följden blir att företagaren själv ofta sköter bokföringen och sparar in på revisorns 
hjälp och sakkunskap. Det blir ofta fel och brister i sådana redovisningar som sedan 
leder till att bokföringsbrott uppstår. För att undvika att bokföringsbrott uppstår så 
bedrivs brottsförebyggandeåtgärder. EBM har informationsmaterial till företagarna, 
bokförare och revisorer och SKV bedriver informationsträffar för nyföretagare. Vid en 
förenkling av lagen skulle det underlätta för många företagare, lagen är inte alltid så 
lätt att tyda för näringsidkarna. En förenkling av lagen skulle innebära att företagarna 
fick större frihet och valmöjligheten att anlita revisor skulle vara frivillig. Vid 
frivillighet angående revisor så skulle företagarna kunna använda deras special 
kunskap som en resurs och inte som ett tvång.    

Ur företagarnas perspektiv så skulle bokföringsbrotten kunna minskas, men från 
myndigheterna perspektiv så skulle det kunna medföra en ökning av de vardagliga 
bokföringsbrotten. Anledning är att företagarna ofta gör sig skyldiga till 
bokföringsbrott i onödiga situationer som beror på företagarnas okunskap och 
egenintressen.      

 

6.3 Studiens teoretiska bidrag 

 
Bokföringsbrott är det av de ekonomiska brott som är vanligast. Av den anledningen 
så är det viktigt att utreda orsaken till varför bokföringsbrott utförs. Bokföringsbrott 
är ofta komplexa och svårt att upptäcka, det är först när något tillsynsorgan upptäcker 
bokföringsbrotten som de blir uppklarade. (Dahlqvist och Elofsson, 2003) Enligt alla 
våra respondenter är orsaken till bokföringsbrott att företagen vill få egen vinning 
eller att de befinner sig i ekonomiska svårigheter.  Det förekommer också 
bokföringsbrott som beror på företagarens okunskap. Anledningar till detta kan enligt 
Mintzberg (2002) vara egoism, egenintresse och okunnighet. Korsell (2003) berättar att 
det indirekt handlar om att alla medborgare drabbas genom att skatteinkomster 
uteblir. Direkt drabbas banker och aktieägare vid ekonomiska brottsligheter i företag 
som har dålig ekonomi. Enligt Gertrud Holm på EBM så blir det en snedvridning i 
konkurrensen mellan företagen eftersom näringsidkare inte har en korrekt bokföring.   

Sten Jönsson (1991) skriver i sin artikel om att redovisning kan ses som ett kulturellt 
fenomen, eftersom regelverken kan tolkas olika beroende på vilka tidigare 
erfarenheter och traditioner som vederbörande besitter.   Som det är i dag så arbetar 
EU för ett harmoniserat regelverk, förenklingen av redovisningen i Sverige är ett led i 
en EU anpassning. Detta är för att företagen lättare ska kunna jämföras med varandra. 



   

 

 59 

Jönsson skriver vidare i sin artikel (1991) att han anser att problem inom 
redovisningsområdet kan lösas via debatten som leds av professionen. När det förs en 
debatt så får de som arbetar inom redovisningsyrket en möjlighet att diskutera och 
kommunicera så att det kan leda fram till bättre lösningar. Fast att redovisningen har 
gemenskap med staten är det avgörande att fler från redovisningsyrket kommer in i 
debatten, med förutsättning att kunna skapa en mer affärsinriktad lagstiftning. Staten 
är i en stark position i Sverige när det gäller att stifta lagar. Det skulle kanske vara av 
betydande om svenska revisorer försökte att få ett ökat inflyttande. Jönsson (1991) 
menade att debatteringen var som störst när det fanns problem inom redovisningen. 
Debatten behövs för att få ordning på problem och för att uppnå den effekt som det 
beskrivs om i Jönssons artikel.  

Ramverket som utformades av Streek & Schmitter för att beskriva social ordning, 
bestod av tre principer; marknad, stat och samhället. Ramverket har stöt på 
tvivelaktigheter från Puxty et al., som påstår att det inte är möjligt att uppnå en social 
ordning med anledning av att länder har olika nationella regler. Debatten skulle 
kunna förändra denna problematik. Detta skulle kunna vara en möjlighet att få till 
förenkling inom redovisning så att bokföringsbrotten hade kunnat minskas.  

 

6.4 Reflektioner 

 
Om vi skulle göra om vår uppsats så skulle vi ha gjort en något bredare forskning 
med flera intervjupersoner från de olika institutionerna. Anledningen till att vi skull 
genomfört flera intervjuer är att vi skulle vilja vara säkra på att svaren från 
intervjuerna kunde leda fram till en teori. Vi gjorde antagandet om vi hade gjort 
annorlunda med denna uppsats hade det funnits risk att bredden på uppsatsen hade 
kunnat ske på bekostnad av djupet som vi ansåg var viktigast i denna uppsats. Ämnet 
som vi valt är ett fenomen som inte har ett direkt svar, av den anledningen så krävs 
det att vi som forskare går runt problemet för att kunna hitta möjliga svar på 
problemet.  
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6.5 Förslag till fortsatta studier 

 
Vid fortsatt forskning inom området ”Attityder till bokföringsbrott ” skulle vi 
rekommendera att undersökningen kunde göras bredare så att svar från företag och 
intressenter perspektiv hade varit möjliga. Vi har också fått många tips från våra 
respondenter om potentiella respondenter för att göra en bredare forskning i 
framtiden.  
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Figur  1 -  Dispositions översikt 

Källa: Egen modell, sidan 10 

Figur 2 - Strategies of regulation situated in relation to dominant models of social 
order. Källa: Puxty et al (1987), sidan 18 

Figur  3 -  Presentation av artiklarna från den offentliga debatten som kommer att 
framställas i kapitlet. Källa: Egen modell, sidan 37 
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Bilaga 1.   Intervjufrågor 

 
1. Hur påverkar bokföringsbrott företag/intressenter? 

    
2. Vilka åtgärder vidtas för att motverka bokföringsbrott? 

 
3. Vilka konsekvenser medför det för företag/intressenter? 

  
4. Har storleken på företag någon orsak till att bokföringsbrott förekommer?  
   
5. Vilken anser ni vara den avgörande anledningen till att antalet bokföringsbrott har 

ökat? 
 

6. Hur länge har lagen om att upprätta årsredovisningen funnits? 

 

7. Är det tillräckligt att läsa enbart lagen eller behöver man läsa förarbeten till lagen för 
att undvika missförstånd och veta vad som är brottsligt gällande bokföring? 

 
8. Är det möjligt att identiska bokföringsbrott kan dömas olika i olika domstolar? 

 
 

9. Har juristen, ekonomen och domstolen samma syn på lagen om bokföringsbrott?   
 

 
10. Enligt (SOU 2007:08) så ligger förslag att Åklagarmyndigheten och Polisen skall överta 

Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Hur ser ni på detta förslag? 
 
 

11. Enligt (SOU 2008:67) så ligger förslag på att det ska bli förenklingar inom 
redovisningen. 
 
Detta skulle medföra att företag skulle anses som mindre om de inte överskrider två av 
följande villkor: 

� 83 miljoner kronor i omsättning 

� 41,5 miljoner i balansomslutning 

� 50 anställda 

Finns det en risk för att bokföringsbrott kan öka vid förenkling av redovisning? 

12. Kan ni rekommendera någon ytterligare person som vi skulle kunna intervjua?  


