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Sammanfattning 
De så kallade borgenärsbrotten i 11 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB) ställer upp tre objektiva 
rekvisit, vilka ska vara uppfyllda för att ett brott ska föreligga. Rekvisiten har utformats på skilda sätt 
beroende av brottstyp och är: handlingsrekvisitet, tidsrekvisitet samt effektivitetsrekvisitet. 
Tidsrekvisitet benämns även obeståndsrekvisitet, vilket har en objektiv och en subjektiv sida. Med 
rekvisitets objektiva sida åsyftas konkurrensrättsliga regler och rekvisitets subjektiva sida innefattar 
att ett brott gjorts avsiktligen. Det är sedan tidigare klarlagt att det råder en viss problematik vad gäller 
rekvisitets subjektiva sida, då det måste bevisas att insikt eller vårdslöshet förelåg hos 
gärningsmannen. I vissa fall ska det även bevisas att anledning till misstanke om insikt eller 
vårdslöshet förelåg vid gärningens utförande. Bevissvårigheterna har emellertid motsvarigheter på 
rekvisitets objektiva sida. Mot bakgrund av att det i flertalet fall saknas bokföring eller i annat fall en 
bristfällig sådan är det problematiskt att fastställa en tidpunkt för när gärningsmannen kom på 
obestånd. I sådana fall blir bevissvårigheterna alltför omfattande och straffrättsligt ansvar kan inte 
utdömas. Då en obeståndsbedömning inte sker vid bokföringsbrott kan lagföring i flertalet fall ske 
härför.  
 Studiens syfte är att undersöka vilken problematik som föreligger vid tillämpning av oredlighet 
mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär. För att uppnå syftet och besvara de frågeställningar som 
ställts upp har i huvudsak den rättsdogmatiska metoden nyttjats. Vidare har inslag av den 
rättspolitiska metoden använts i de lege ferenda-perspektiv.  
 Den första frågeställningen lyder: vad tillmäter domstolen i Sverige betydelse vid bedömningen av 
handlingsrekvisitet, obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet i 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 
3 § BrB. Denna besvaras i studiens analytiska del, vari det framhålls att obeståndbedömningen inte 
skiljer sig åt beroende av bestämmelse. Det råder enighet om att obestånd föranleder oklarhet och 
någon enhetlig definition av begreppet finns inte. Domstolen tar bokföring i beaktning vid en 
bedömning, men när en sådan saknas blir bedömningen allt mer problematisk. Vidare undersöks vad 
domstolen lägger vikt vid när en bedömning av handlingsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet sker. 
Vad gäller det förstnämnda gör domstolen snarare ett fastställande att ett avhändande skett än en 
redogörelse för vad som tillmäts betydelse. Vad gäller effektivitetsrekvisitet lägger domstolen stor 
vikt vid om gärningsmannen i betydande omfattning försämrat den förmögenhetsrättsliga ställningen. 
Samtliga rekvisit är emellertid kumulativa, varför domstolen beaktar dessa när en bedömning sker.  
 Den andra frågeställningen lyder: varför utdöms 11 kap. 5 § BrB mer frekvent i praktiken jämfört 
med 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB. Det föreligger skillnader i innehåll och vid tillämpning 
av oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär samt bokföringsbrott. Vad gäller innehåll 
är den största skillnaden att obeståndsrekvisitet saknas i bokföringsbrottet, varför bevisningen 
underlättas för åklagare. Vid ett brott räcker det inte med ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten 
utan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning ska i huvudsak inte gå att bedömas. Vid 
denna bedömning finns det tydliga kriterier att utgå från. De påvisade skillnaderna medför att straff 
för bokföringsbrott utdöms mer frekvent i praktiken. De bokföringsbrott som är fastställda av domstol 
behöver emellertid inte ge en representativ bild, då kontrollmyndigheternas selektion kan medföra att 
okomplicerade brott når domstolen.  
 Den sista frågeställningen lyder: vad bör lagföras för att samtliga bestämmelser i 11 kap. BrB ska 
utdömas mer frekvent. Mer klara och lättillämpade rekvisit, omvänd bevisbörda samt en 
sanktionsavgift är förslag på åtgärder som skulle lösa den problematik som idag föreligger.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  
De så kallade borgenärsbrotten regleras i 11 kap. BrB och legaliserar att en gärningsman har ett 
klandervärt förhållningssätt gentemot sina borgenärer. Bestämmelserna erhöll 1986 ny rubrik och i 
viss mån ett nytt innehåll, då de inte ansågs tillräckliga. Som grund för ändringen låg en 
departementspromemoria, vid namn Gäldenärsbrott – en översyn av 11 kap. brottsbalken med förslag 
till ändringar.1 En översyn av kapitlet skedde även 2005, varvid bestämmelserna vidgades och 
skärptes.2 

Bestämmelserna i 11 kap. BrB innehåller fyra skilda brott, därutöver bokföringsbrott. Samtliga 
brott uppställer tre objektiva rekvisit, vilka ska vara uppfyllda och är: handlingsrekvisitet, 
tidsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet. Rekvisiten har utformats på skilda sätt beroende av brottstyp. 
Tidsrekvisitet kommer i framställningen benämnas obeståndsrekvisitet, främst då detta är vanligt 
förekommande. Obeståndsrekvistet består av en objektiv och en subjektiv sida, varvid dess subjektiva 
sida föranleder en viss problematik. Främst då det ska bevisas att insikt eller vårdslöshet förelåg hos 
gärningsmannen. I vissa fall kan även anledning till misstanke om att insikt eller vårdslöshet förelåg 
vid gärningens utförande vara avgörande, varför sådan bevisning måste föras.3  

Brister i bokföringen och i underlaget för den är vanligt förekommande bland fall där ett brott 
förekommit. Bristerna är, i flertalet fall, så betydande att den ekonomiska ställningen i företaget blir 
svår att uppfatta. Vidare leder bevisningen om orsakssambandet mellan en gärnings utförande och 
obestånd till problematik. Mot bakgrund av de ovan nämnda omständigheterna kan det vara svårt att 
fastställa en tidpunkt för när företaget kom på obestånd och då obestånd är ett kumulativt rekvisit kan 
straffrättsligt ansvar inte utdömas. Bokföringsbrottet är emellertid lättare att bevisa, varför lagföring 
i flertalet fall kan ske härför.4  

Att brottsanmälningarna blivit fler har medfört att allt fler gärningar blivit svåra att bedöma. Enligt 
Madeleine Löfmarck har detta samband med lagens utformning och kan inte enbart lösas genom 
resursförstärkningar. Det fordras således en allmän översyn av bestämmelserna, vilken är strakt 
påkallad. Hur regelsystemet bör förändras är emellertid en mera kontroversiell fråga.5  
 Då det framkommit att bestämmelserna i 11 kap. BrB inte fungerat som lagstiftaren önskat 
beslutande regeringen 1994 om en översyn av bestämmelserna. Uppgiften var att pröva huruvida 
obeståndsrekvisitet kunde ersättas med ett annat rekvisit. Betänkandet presenterades i 
Borgenärsbrotten – en översyn av 11 kap. brottsbalken.6 Utfallet blev emellertid att rekvisitet borde 
kvarstå, då problemet utgörs av obefintlig eller bristfällig bokföring.7 Trots att en översyn av 
bestämmelserna skedde 2005 har obeståndsrekvisitet inte förändrats till sitt innehåll och 
problematiken kvarstår.8 
 
 

                                                   
1 Prop. 2004/05:69 s. 15 ff.  
2 Prop. 2004/05:69 s. 15.  
3 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 141 ff.  
4 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 143 f. 
5 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 22 ff. 
6 SOU 1996:30 s. 7.  
7 Prop. 2004/05:69 s. 16.  
8 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:1 ff.   
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 Borgenärbrottens komplexitet är inte endast den bakomliggande orsaken till den svåra 
bevisningen. Ytterligare faktorer av betydelse är att det inte finns tillräckliga förarbeten till 11 kap. 
BrB. Dessutom kan det vara svårt att ta stöd i rättsfall, då det saknas tydliga sådana. Vidare har det 
skrivit lite om bestämmelserna i doktrin. Underlaget för att förstå bestämmelserna är således tunt i 
förhållande till brottens komplexitet.9  

1.2 Syfte och frågeställningar   
 
1.2.1 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka vilken problematik som föreligger vid tillämpning av 11 kap. 1 § 1 st. 
BrB och 11 kap. 3 § BrB. I bestämmelserna stadgas oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot 
borgenär. Ändamålet är att utifrån gällande rätt fastställa innebörden av handlingsrekvisitet, 
obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet i 11 kap. 1 § 1 st. BrB samt 11 kap. 3 § BrB, därefter 
utreda vad domstolen i Sverige tillmäter rekvisiten betydelse. Vår avsikt är att jämföra 
bestämmelserna om oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär med bokföringsbrott, 
vilket stadgas i 11 kap. 5 § BrB. Bakgrunden till jämförelsen är att skillnader i innehåll och 
tillämpning ska underlätta att urskilja föreliggande problematik. I sista hand är vår intention att 
frambringa en de lege ferenda-analys, beträffande vad som i framtiden bör lagföras för att 
bestämmelserna i 11 kap. BrB ska erhålla ökad betydelse och utdömas mer frekvent. Det är önskvärt 
att brotten tillämpas riktigt för att trygga borgenärernas rätt och öka dess rättssäkerhet.  
 
1.2.2 Frågeställningar  
För att uppnå studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 
- Vad tillmäter domstolen i Sverige betydelse vid bedömningen av handlingsrekvisitet, 

obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet i 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB?  
- Varför utdöms 11 kap. 5 § BrB mer frekvent i praktiken jämfört med 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 

kap. 3 § BrB? 
- Vad bör lagföras för att samtliga bestämmelser i 11 kap. BrB ska utdömas mer frekvent?  

1.3 Avgränsning  
I denna studie avser vi att undersöka handlingsrekvisitet, obeståndsrekvisitet och 
effektivitetsrekvisitet i 11 kap. 1 § 1 st. BrB samt 11 kap. 3 § BrB. Vi har således valt att inte 
undersöka bestämmelserna om försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning och otillbörligt 
gynnade av borgenär. Anledningen härför är att en undersökning av dessa bestämmelser inte ryms 
inom en studie av denna omfattning. Vi har emellertid valt att se vidare på samtliga bestämmelser 
under det delavsnitt som berör de lege ferenda. 
 Den problematik som framförts hitintills gällande borgenärsbrotten är främst inriktad på 
obeståndsrekvisitet, vilket återfinns i 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB. Då obeståndsrekvisitet 
endast förekommer i det första stycket vid oredlighet mot borgenär kommer det andra stycket inte att 
redogöras för i denna studie. Avsikten att redogöra för vårdslöshet mot borgenär är tillika för att 
underlaget i studien ska vara så heltäckande som möjligt. Att uteslutande undersöka en bestämmelse 
kan ge alltför tunt underlag i förhållande till studiens syfte. Bokföringsbrottet i 11 kap. 5 § BrB har 
valts då det utdöms mer frekvent i praktiken. För att urskilja vad som är problematiskt vid tillämpning 

                                                   
9 Karlsson- Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 45. 
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av 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB ska bestämmelsen om bokföringsbrott således jämföras 
med dessa.  
 Obestånd är en konkurrensrättslig term och därmed har vi valt att avgränsa oss till de två centrala 
förfaranden för företag med betalningssvårigheter, nämligen företagsrekonstruktion och konkurs. 
Förfarandena har betydelse för oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär, då brotten i 
hög grad upptagas i samband med dem. Vad gäller ackord kommer detta inte behandlas i 
konkursförfarandet, främst då ackord i konkurs inte är vanligt förekommande. Ackordet nämns kort 
i anslutning till företagsrekonstruktion, då en förhandling om offentligt ackord kan beslutas.   

1.4 Metod  
 
1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
För att nå det syfte och besvara de frågeställningar som ställts upp i studien kommer rättsliga metoder 
att användas. Den rättsdogmatiska metoden kommer i huvudsak att nyttjas för att besvara studiens 
frågeställningar. Metoden har till uppgift att tolka och systematisera gällande rätt, det vill säga de 
lege lata.10 Tolkningsdata såsom andra lagregler, lagens systematisk och rättsdogmatiska teorier kan 
betraktas tillsammans med en bestämmelse.11 För att fastställa gällande rätt erfordras därmed ett antal 
rättskällor.12   

Vad gällande rätt i realiteten innebär är en omdebatterad fråga. Exempel på professorer inom den 
rättsvetenskapliga forskningen som behandlat frågan är Aleksander Peczenik, Bert Lehrberg och 
Claes Sandgren.13 Peczenik framhöll att rättskällor har en särskild ställning i juridisk argumentation, 
de skall, bör och får beaktas. De centrala rättskällor vilka skall beaktas är lag, andra föreskrifter och 
fasta sedvanerättsliga regler. Skall-källor har hög dignitet, är bindande och ska inte åsidosättas.14 
Andra rättskällor skall beaktas endast om det i lag eller annan föreskrift krävs. De rättskällor som bör 
beaktas i juridisk argumentation är prejudikat, förarbeten, material som auktoritativt visar innebörden 
av vissa sedvänjor och internationella konventioner. Några rättskällor som får beaktas i den juridiska 
argumentationen är: 

• institutionella rekommendationer såsom Bokföringsnämndens allmänna råd, 
• beslut såsom domar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut som inte utgör prejudikat, 
• material som står i samband med lagstiftning, såsom lagförslag och 
• rättsvetenskaplig litteratur.15  

 De rättskällor som skall beaktas har, som nämnts, högre dignitet än de som endast bör beaktas. De 
rättskällor som bör beaktas är mer betydelsefulla än de som får åberopas. Motskäl kan dock finnas 
för att åsidosätta källor som bör beaktas, men som inte är tillräckliga för att underlåta rättskällor som 
skall beaktas. Exempelvis ställs det högre krav på att åsidosätta lag än att avvika från prejudikat eller 
lagens förarbeten.16   
 

                                                   
10 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
11 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 50. 
12 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 43.  
13 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 42; Lehrberg, B., Praktisk 
juridisk metod, s. 60 ff; Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, 
s. 43 ff. 
14 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 29 ff.  
15 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 47 f.  
16 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 36.  
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I denna studie har vi valt att utgå från Peczeniks syn på gällande rätt. Då syftet med studien är att 
undersöka vilken problematik som föreligger vid tillämpning av 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 
§ BrB, passar detta traditionella arbetssätt oss väl. I den fortsatta framställningen kommer vi främst 
att nyttja lag, 11 kap. BrB, vari borgenärsbrotten föreskrivs. Vidare kommer vi att nyttja förarbete, 
praxis och doktrin. Fastställande av bestämmelsernas innehåll sker främst via lag, förarbete och 
doktrin. Vidare kommer rättsfall att nyttjas för att stödja påvisandet av bestämmelsernas problematik. 
De rättsfall som framhålls i studien har valts mot bakgrund av dess ställning såsom prejudikat. Ett 
rättsfall är prejudicerande om det innebär att en rättslig fråga inte tidigare prövats. Det kan även 
utgöra prejudikat om ändring av tidigare praxis sker.17 Då det saknas tydliga rättsfall på området har 
de fall som nyttjas ett brett årsspann, det äldsta är från 1923 och det yngsta från 2013. Avsaknaden 
av tydliga rättsfall från Högsta domstolen (HD) har inneburit att vi valt att behandla ett rättsfall från 
Svea hovrätt, vilket vi anser har betydelse för framställningen.  

Ytterligare ett skäl till att vi valt att utgå från Peczeniks syn är att den framhåller att juridiska 
slutsatser endast är praktiska satser utan sanningsvärde. De kan varken vara sanna eller falska, utan 
endast korrekta eller inkorrekta. Rättsdogmatiken har inte sanning som något övergripande slutmål, 
rättsreglerna ska inte endast beskrivas utan även förbättras och göras mer acceptabla samt 
harmoniska. Studien ska påvisa problematik för att lagstiftaren ska uppmärksammas om brister och 
därefter, i den mån det är möjligt, förbättra bestämmelserna. Det är viktigt att framhålla att 
slutsatserna inte behöver resultera i att det finns allvarliga fel eller brister i regelsystemet, utan det 
viktiga är att utvärdera resultaten genom en kritisk granskning.18 

Den rättsdogmatiska metoden har emellertid blivit utsatt för kritik, då verksamma jurister har 
ifrågasatt om metoden är lämpad efter juridikens roll i en demokratisk rättsstat. Bakgrunden till detta 
är att rättsdogmatiken bygger på traditionella arbetsmetoder, vilka riskerar att urvattnas när de inte 
längre frambringar lösningar av betydelse.19 Forskare inom det rättsvetenskapliga området önskar ett 
nytt arbetssätt för att lösa juridiska dilemman. Rättsdogmatikens bundenhet till befintliga rättskällor 
leder till att någon sammanhängande tolkning och systematisering av nya rättsområden inte kan ske. 
Exempel på sådana områden är arbetsrätt och socialrätt. Det hävdas således att rättsdogmatiken är 
problematisk vid tillämpning på nyare rättsområden, då det inte finns något vederhäftigt material att 
beskriva och analysera.20 Rätten och dess källor har även blivit ifrågasatt som ett slutet rättssystem, 
då det som ett kunskapssystem bör placeras i ett större sammanhang. Exempelvis anser forskare inom 
genusrättsvetenskapen att genus, såsom en social konstruktion, har betydelse för rättens utformning. 
Vid sådana omständigheter har andra metoder än rättsdogmatiken blivit viktiga för att kunna studera 
hur kön konstrueras och reproduceras i rätten.21 Det hade varit av intresse att studera hur genus 
förhåller sig till oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär, emellertid har detta inte varit 
möjligt i förhållande till studiens omfattning.  

Vi är väl medvetna om att metoden har erhållit kritik från skilda håll men vi har ändå valt att 
tillämpa den, främst då rättsordningen har en central roll i denna studie.  

 
 
 

 

                                                   
17 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, s. 22.  
18 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT, 1990, s. 43 ff.  
19 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 34.  
20 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, s. 34 f; Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 120.  
21 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s. 30.  
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1.4.2 Rättspolitisk metod  
En rättspolitisk argumentation syftar, enligt Sandgren, till att analysera huruvida gällande rätt bör 
ändras så att ett specifikt ändamål eller en värdering bättre kan tillgodoses. Den rättspolitiska analysen 
karaktäriseras som en redogörelse ur ett de lege ferenda-perspektiv och ska delvis föras på objektiv 
grund. Den rättspolitiska argumentationen innehåller ett mått av värderingar och kan inte utläsas av 
det vederhäftiga material som utgör gällande rätt. Det är därmed viktigt att den rättspolitiska 
argumentationen är balanserad, objektiv och att den tar fasta i ett allsidigt material. 22 

I studien har vi använt den rättsdogmatiska metoden, emellertid har vi i studiens analytiska del, 
med stöd i den rättspolitiska metoden framfört de lege feranda-uttalanden. Metoden ger visst 
utrymme för egna åsikter och är därmed relevant för att besvara frågeställningen som berör de lege 
ferenda, nämligen undersöka om och hur bestämmelserna i 11 kap. BrB bör utdömas mer frekvent.  
 Liksom rättsdogmatiken har den rättspolitiska metoden ifrågasatts. Kritiken bottnar i att metoden 
anses ovetenskaplig, då den inte ger klarhet åt analysen utan bygger på värderingar.23 I denna studie 
har vi ändå valt att stödja våra resonemang i metoden, då det kan anses naturligt att analysera rätten 
ur ett de lege ferenda-perspektiv. Mot bakgrund av att bestämmelserna varit svåra att bevisa för 
åklagare bör en förändring ske.  

1.5 Disposition 
I studiens inledningsavsnitt framförs problembakgrund, syfte och frågeställningar. Vidare ges ett 
förtydligande över studiens metod, vilken är rättsdogmatisk metod. Inslag av den rättspolitiska 
metoden har även nyttjats. Slutligen framförs studiens avgränsning, vari det tydliggörs vad som 
behandlas och inte behandlas i studien.  

I det andra kapitlet berörs svensk insolvensrättslig lagstiftning. Den svenska 
insolvenshanteringens fokus beskrivs kort, varefter en förklaring ges till varför insolvensrättslig 
lagstiftning är aktuellt vid borgenärsbrotten. De två centrala förfaranden som redogörs för är konkurs 
och företagsrekonstruktion.  
 I studiens tredje kapitel redogörs de lege lata, det vill säga gällande rätt. Inledningsvis ges ett 
förtydligande av BrB, därefter förklaras vad som avses med borgenärsbrotten. Främst vad 11 kap. 
BrB innefattar och hur bestämmelserna är konstruerade. Vidare sker en djupgående redogörelse av 
bestämmelserna oredlighet mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär och bokföringsbrott. Varje 
bestämmelse har ett delavsnitt, vari bestämmelsens bakgrund, allmänna innehåll och tillämpning 
presenteras. I det allmänna innehållet förklaras bestämmelsens rekvisit och i domar avseende 
uppdagas rättsfall där bestämmelsen varit i fokus.  
 I studiens analytiska del uppnås studiens syfte och de frågeställningar som uppställts besvaras. Det 
första delavsnittet behandlar och analyserar rekvisitens tillämpning, varvid handlingsrekvistet, 
obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet analyseras. Frågan vad domstolen tillmäter betydelse 
vid bedömningen av rekvisiten i bestämmelsen om oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot 
borgenär besvaras således. I det andra delavsnittet jämförs oredlighet mot borgenär och vårdslöshet 
mot borgenär med bokföringsbrott, vari bokföringsbrottets skillnader i innehåll samt praktiska 
tillämpning framförs. I det tredje delavsnittet framförs en de lege ferenda-analys, där klara och 
objektiva rekvisit, omvänd bevisbörda samt en sanktionsavgift presenteras.  
 

                                                   
22 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 48. 
23 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumentation, s. 47. 
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 I studiens avslutande kapitel framförs slutsats och avslutande kommentarer beträffande oredlighet 
mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär samt bokföringsbrott. Slutligen presenteras forskningsfrågor 
som uppkommit i samband med studiens genomförande.  
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2. Insolvens- och obeståndsrätt  

2.1 Inledning till insolvensrättslig lagstiftning  
I detta avsnitt behandlas den svenska insolvenshanteringen och två förfaranden för företag med 
betalningssvårigheter är konkurs samt företagsrekonstruktion. De två centrala insolvensförfarandena 
har betydelse för oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär, då flertalet brott uppdagas i 
samband med dem.  
 
2.1.1 Svensk insolvenshantering 
En gäldenär är den som i ett rättsligt förhållande har en skuld och är förpliktad till något. Borgenär är 
den som i motsvarande mån har en fordran och är berättigad till något.24  

I svensk insolvenshantering ska borgenärernas intressen vara styrande, därmed har 
bestämmelserna fått sådant innehåll att borgenärernas intressen varit i fokus. Utvecklingen vid 
insolvensrättsliga förfaranden kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv, vilka är: det 
borgenärsinriktade, gäldenärsinriktade och samhällsinriktade. Det borgenärsinriktade perspektivet 
medför att lagstiftningen bygger på rättvise- och likhetsprincipen. Fokus ligger på det exekutiva 
förfarandet och att borgenärerna ska få betalt under lika förutsättningar. När flera borgenärer inte fullt 
ut kan tillgodoses, ska de således bära förlusten proportionellt mot storleken av den fordran som 
innehas. Att det borgenärsinriktade perspektivet tagits tillvara i första hand har inte varit helt 
oklanderligt. Borgenärernas intressen är inte alltid identiska och olika gruppers intressen behöver inte 
stå emot varandra. Mot bakgrund av detta bör tankegångarna utvecklas och fördjupas.25  
 Enligt 7 kap. 16 § konkurslagen (1987:672) (KL) har en konkursförvaltare skyldighet att, om 
denne finner att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i 11 kap. BrB, omedelbart underrätta 
allmän åklagare och ange grunden för misstanken. Liknande skyldighet har en rekonstruktör i 
samband med en ackordsförhandling vid företagsrekonstruktion, enligt 3 kap. 11 § 1 st. 1 p. lagen 
(1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR). En rekonstruktör har även en underrättelseskyldighet, 
vilken föreskrivs i förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion. Om det framgår av 
rekonstruktörsberättelsen att det föreligger skälig anledning att anta att gäldenären har begått brott 
ska rekonstruktören underrätta åklagaren om detta. Bestämmelserna är av vikt vid den 
insolvensrättsliga lagstiftningen och de två centrala förfaranden för företag med betalningssvårigheter 
är konkurs samt företagsrekonstruktion.26 För att straffrättsligt ansvar ska utdömas krävs emellertid 
inte en inträffad konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs.27 Vad gäller bokföringsbrotten 
anmäls de främst av olika kontrollorgan och antalet anmälningar beror på myndigheternas 
verksamhet. De anmälningar som sker kommer emellertid till stor del från konkursförvaltare och 
Skatteverket.28 
 
 
 
 

                                                   
24 Mellqvist, M., Persson, I., Fordran & Skuld, s. 44.  
25 SOU 2010:2 s. 76 f; Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 28 ff. 
26 SOU 2010:2 s. 39.  
27 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 25.  
28 Olsson, S., Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 68.  
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2.1.2 Konkurs 
Konkursförfarandet regleras i KL och enligt 1 kap. 1 § KL innebär förfarandet att en gäldenärs 
samtliga borgenärer tvångsvis tar dennes samlade tillgångar i anspråk för betalning av obetalda 
fordringar. Bestämmelserna i KL skapar därmed en trygghet för borgenärerna och förutsättningar för 
ett fungerande rättsväsen frambringas.29 

Om en gäldenär har skulder som överstiger dennes betalningsförmåga riskerar denne att hela 
förmögenheten tas i anspråk för betalning av skulderna. Vid en sådan situation kan en uppgörelse 
mellan gäldenären och dennes borgenärer bli aktuell, vilken benämns konkurs.30 I 1 kap. 2 § KL 
stadgas att om en gäldenär är på obestånd ska denne efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i 
konkurs. I bestämmelsens andra stycke definieras obestånd som en icke tillfällig betalningsoförmåga. 
Obestånd föreligger när någon rätteligen inte kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till 
betalning och att denna betalningsoförmåga inte endast är tillfällig.31 Det kan därmed sägas att 
bedömningen av obestånd är en prognos huruvida gäldenären har möjlighet att betala sina skulder 
allteftersom de förfaller till betalning. Avgörande för prognosen är den tidpunkt då gärningen 
begicks.32  
 Ett konkursbeslut ska följas av en konkursanmälan av gäldenären eller av en borgenär. En ansökan 
av gäldenären bifalles normalt direkt, men har ansökan gjorts av en borgenär ska rätten besluta om 
en förhandling för prövning av ansökan.33 Vad gäller gäldenärens ansökan finns det således en 
presumtion att om gäldenären anger att denne är insolvent är omständigheterna sådana. Denna 
presumtionsregel stadgas i 2 kap. 7 § KL och ytterligare sådana finns upptagna i 2 kap. 7-9 §§ KL. 
Reglerna gör det möjligt för domstolen att presumera obestånd. Enligt 2 kap. 8 § KL är en gäldenär 
på obestånd när denne saknar utmätningsbara tillgångar till full betalning eller när gäldenären har 
förklarat sig ställa in sina betalningar. Den sista presumtionsregeln i 2 kap. 9 § KL medför att en 
gäldenär, som är eller senare än ett år har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) 
(BFL), ska anses insolvent om inte annat visas. Gäldenären är insolvent om denne uppmanats att 
betala en ostridig fordran men underlåtit att göra det inom en vecka eller att borgenären begär 
gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då inte är betald.34  

Enligt 6 kap. 1 § KL får en gäldenär som är försatt i konkurs inte driva någon näringsverksamhet 
som medför bokföringsskyldighet enligt BFL. Vidare får konkursgäldenären inte handha egendom 
som ingår i konkursboet eller åta sig förpliktelser som kan aktualiseras i konkursförfarandet.35 
Förvaltningen av ett konkursbo ska, enligt 1 kap. 3 § KL, skötas av en eller flera förvaltare. Tillsyn 
över förvaltningen har tillsynsmyndigheten (TSM), vilken i detta fall är Kronofogdemyndigheten 
(KFM). I motsats till borgenärerna har konkursförvaltaren en oavhängig ställning.36 Borgenärernas 
beslutanderätt i förvaltningsfrågor har tagits bort, till skillnad från 1921 års konkurslag. Istället har 
TSM en skyldighet att höra särskilt berörda borgenärer i väsentliga frågor, om inte hinder föreligger. 
I nuvarande lag har borgenärer beslutanderätt i frågor om inskränkning, exempelvis vid antagande av 
ackordsförslag.37 

                                                   
29 Prop. 1986/87:90 s. 3 ff.  
30 Prop. 1986/87:90 s. 183.   
31 Prop. 1975:6 s. 72.  
32 Leijonhufvud, M., Wennberg, S., Brott & straff i affärslivet – en lärobok för ekonomer, s. 103. 
33 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 181 ff. 
34 Prop. 1986:87:90 s. 4 f.  
35 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 106. 
36 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 36. 
37 Mellqvist, M., Welamson, L., Konkurs och annan insolvensrätt, s. 85.  
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Likabehandlingsprincipen är grunden för konkursinstitutet, vilket medför att borgenärerna ska 
behandlas lika vid en konkurs.38 Konkursinstitutet har således till uppgift att fördela förlusterna 
proportionellt mellan borgenärerna i förhållande till fordringarnas storlek. Ingen borgenär ska kunna 
påverka gäldenären till att erhålla företrädesrätt, på bekostnad av att andra borgenärer erhåller lägre 
utbetalning.39 Sammanfattningsvis kan det sägas att förfarandets syfte är att borgenärerna ska erhålla 
betalning pari passu.40  

 
2.1.3 Företagsrekonstruktion  
Enligt 1 kap. 1 § LFR kan en näringsidkare som har betalningssvårigheter, efter beslut av domstol, få 
till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet. Förfarandet syftar till att återställa 
livskraften hos företag som hamnat i en ekonomisk kris utan att ta till konkurs. Näringsidkaren ges 
därmed tillfälle att förbättra resultat och förhandla med borgenärer om ackord.41 
Rekonstruktionsförfarandet regleras i LFR som är en ramlagstiftning, vilket medför att det endast 
övergripande tydliggörs hur förfarandet ska gå till.42 Det har emellertid noterats att lagen inte använts 
i den mån lagstiftaren önskat. Det görs få ansökningar om att inleda förfarandet och det finns flera 
anledningar härför, bland annat att företaget drivits med förlust under en lång tid samt att förfarandet 
är för sent att inleda.43  

Rekonstruktionen kan ske på två sätt, genom finansiell rekonstruktion eller genom rekonstruktion 
i sak. Vid finansiell rekonstruktion sker en uppgörelse mellan borgenärerna och vid rekonstruktion i 
sak ändras företagets verksamhet så att denna på nytt blir lönsam.44 Rekonstruktionsförfarandet är i 
viss mån ämnad som ett alternativ till konkurs. En näringsidkare som befinner sig i ett kritiskt läge 
kan rekonstrueras genom företagsrekonstruktion eller avvecklas eller rekonstrueras inom ramen för 
konkurs. Inom vilken ram gäldenären respektive borgenären ska välja beror på skilda faktorer, 
exempelvis om gäldenären anser att verksamheten har ekonomisk potential och framtid. Det kan vara 
mer fördelaktigt att ansöka om företagsrekonstruktion, främst då näringsidkaren har rådighet över 
sina tillgångar och påverkan över den framtida riktningen.45 
 Enligt 1 kap. 1 § LFR krävs att näringsidkaren har betalningssvårigheter för att 
rekonstruktionsförfarandet ska inledas. För att beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas krävs 
även enligt 2 kap. 6 § LFR att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller 
att sådan oförmåga inträder inom kort. Det har inte fastställts någon nedre ekonomisk gräns angående 
gäldenärens solvens. Det måste finnas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktion 
kan uppfyllas enligt 2 kap. 6 § 2 st. LFR. En avgörande faktor för om ett rekonstruktionsförfarande 
ska inledas är således gäldenärens framtidsutsikter.46 
 Enligt 1 kap. 2 § LFR medför beslutet om företagsrekonstruktion att en rekonstruktör, som blivit 
vald av rätten, ska utreda om gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsättas. Vidare ska det 
utredas hur detta bör ske och om det finns förutsättningar för att träffa en ekonomisk uppgörelse med 
borgenärerna, så kallat ackord.47 Enligt 3 kap. 1 § LFR kan rätten på begäran av gäldenären besluta 

                                                   
38 SOU 2000:62 s. 105 f. 
39 Heuman, L., Specialprocess – utsökning och konkurs, s. 171 f. 
40 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 102. 
41 SOU 2010:2 s. 42 ff.  
42 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 17 ff.  
43 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 74.  
44 Prop. 1995/96:5 s. 1.   
45 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 35 f. 
46 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 54 ff.  
47 Prop. 1995/96:5 s. 115.  
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om förhandling om offentligt ackord. Vid offentligt ackord kan ett avtal om en ekonomisk uppgörelse 
slutas mellan en borgenärsmajoritet och gäldenären, vilket även binder minoriteten. Borgenärernas 
fordringar sätts då ned med en fastställd procentsats.48 
 Rekonstruktören fungerar som en kvalificerad rådgivare och har ingen beslutande rätt eller rätt att 
företräda gäldenären, utan ska tillsammans med gäldenären besluta hur rekonstruktionen ska gå till. 
Gäldenären deltar frivilligt i förfarandet och behåller rådigheten. Rekonstruktörens roll är således att 
tillvarata företagets intressen och även borgenärernas intressen.49  

                                                   
48 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 130. 
49 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 74 ff.  
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3. De lege lata – Borgenärsbrotten och bokföringsbrottet 

3.1 Inledning till borgenärsbrotten i 11 kap. BrB 
I detta avsnitt behandlas inledningsvis BrB. Det kan vara av vikt att förstå brottsbestämmelsernas 
uppbyggnad innan den vidare framställningen, då borgenärsbrotten i grunden är straffbestämmelser. 
Bestämmelserna i 11 kap. BrB har även en likartad uppbyggnad, därmed bör en övergripande 
redogörelse av dem framföras. Vidare är obestånd en viktig faktor i bedömningen avseende 
borgenärsbrotten och behandlas enskilt. Slutligen sker en redogörelse av oredlighet mot borgenär, 
vårdslöshet mot borgenär och bokföringsbrott.  
 
3.1.1 Brottsbalken  
Legalitetsprincipen är av vikt inom straffrätten och har till syfte att bidra med förutsebarhet, därmed 
skapas en trygghet för medborgarna. Principen innebär att straff inte bör utdömas utan stöd i skriven 
lag och återfinns i 1 kap. 1 § BrB. Den har även, till viss del, förankring i 2 kap. 10 § regeringsformen 
(1974:152) (RF), 5 § 1 st. lag (1964:163) om införande av brottsbalken och lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Legalitetsprincipen består 
av fyra skilda faktorer, vilka är: ett föreskriftskrav, analogiförbud, retroaktivitetsförbud och 
obestämdhetsförbud. För att ett brott ska vara för handen och för att straffrättsligt ansvar ska utdömas 
krävs stöd i lag, enligt föreskriftskravet. Vidare är analogiförbudet ett förbud mot att tillämpa 
straffbestämmelser analogt, det vill säga utanför dess betydelseområde. Att göra ett stadgande 
tillämpligt på gärningar som skett före införande i lag är inte tillåtet enligt retroaktivitetsförbudet. 
Retroaktivitetsförbudet är därmed ett förbud mot retroaktiv effekt. Enligt obestämdhetsförbudet finns 
det ett krav på stringens hos straffbestämmelserna, de måste ge medborgarna en viss ledning. Trots 
dessa faktorer kan bestämmelser inom straffrätten uppfattas som obestämda, exempelvis kan de 
innehålla obestämda rekvisit eller vara svåra att förstå.50  
 I Sverige föreskriver BrB de centrala brottstyperna, det straffrättsliga sanktionssystemet och de 
straffrättsliga principerna. Brott som regleras i denna lag är en del av den allmänna straffrätten och 
brott som återfinns i andra lagar tillhör specialstraffrätten.51 Den vedertagna definitionen av ett brott 
i svensk rätt stadgas i 1 kap. 1 § BrB och är en gärning som är beskriven i BrB eller i annan lag eller 
författning och för vilken straff som sägs i denna lag är föreskrivet. En straffbar gärning är desamma 
som ett brott och vad som utgör ett sådant fastställs via beslut om kriminalisering, vilken baseras på 
rättspolitiska beslut. Den straffbara gärningen skildras således i brottsbegreppet och med gärning 
åsyftas gärning av en människa. Endast människor kan därmed begå brott och straffas härför. Att en 
människa ska begå gärningen medför att den kan bestå i ett aktivt handlande eller genom 
underlåtenhet att handla.52 
 Skildringen av ett brott kan delas upp i beståndsdelar, vilka ska vara uppfyllda för att straffrättsligt 
ansvar ska utdömas. Dessa benämns rekvisit och det finns subjektiva samt objektiva sådana.53 Till ett 
brotts objektiva sida hänförs handling eller underlåtenhet. En handling kan i sin tur indelas i 
beteendedelikt och effektdelikt. Vad gäller ett brotts subjektiva sida nämns förutsättningarna inte i 
lag, utan uppsåt och oaktsamhet tillkommer genom rättsfall. Försök till införande i lag har skett, 

                                                   
50 Asp, P., Bokföringsbrott och legalitet, SvJT, 1999, s. 25 ff.  
51 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 21.  
52 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 38 f.  
53 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 21.   
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främst under 1990-talet. Försöken lyckades emellertid inte, då svårigheter att fastställa en 
straffrättslig ansvarsfördelning för fysiska personer verksamma inom juridiska verksamheter fanns.54  
 
3.1.2 Borgenärsbrotten  
I Sverige kan straffrättsligt ansvar utdömas om betalning av en skuld riskerar andra fordringsägares 
rätt. Borgenärsbrotten i 11 kap. BrB utgör en sådan otillåten skuldbetalning. Dessa brott berör 
ekonomiska transaktioner som normalt är tillåtna, men vid straffrättsligt ansvar är de förbjudna i 
obestånds- eller konkurssituationer. 11 kap. BrB innehåller ett flertal bestämmelser och utgörs i 
huvudsak av fyra skilda brott, nämligen:  

• Oredlighet mot borgenär, 11 kap. 1 § BrB,  
• Försvårande av konkurs och exekutivt förfarande, 11 kap. 2 § BrB,  
• Vårdslöshet mot borgenär, 11 kap. 3 § BrB och   
• Otillbörligt gynnande av borgenär, 11 kap. 4 § BrB.  

Utöver dessa brott finns i 11 kap. 5 § BrB ytterligare ett, nämligen bokföringsbrott.55 
Bokföringsbrottet återfinns i 11 kap. BrB tillsammans med borgenärsbrotten, men är snarare avsedd 
som en sanktion för åsidosättande av bokföringsskyldigheten.56  
 Borgenärsbrotten kan klassificeras i skilda grupper efter gärningsmannens förmåga att betala. 
Tiden har betydelse för indelningen och till den första gruppen hör gärningar som fullbordas när det 
föreligger en påtaglig fara för att gärningsmannen ska komma på obestånd. Den andra gruppen 
rymmer gärningar som begås när gärningsmannen är på obestånd. Den tredje gruppen inbegriper 
gärningar som begås när ett konkursförfarande är nära att inträffa och till den sista gruppen hör 
gärningar som begås efter en inträffad konkurs. Oredlighet mot borgenär är ett brott som ryms inom 
flera grupper, exempelvis hör bestämmelsens andra stycke till den tredje gruppen och brottet kan 
även hänföras till den sista gruppen.57  
 I flertalet bestämmelser benämns gärningsmannen gäldenär, därmed förutsätts att den som ska 
straffas är ett så kallat specialsubjekt. Gäldenären har därmed en uppkommen skuld, ett 
fordringsanspråk, när ett brott begås. Om det inte finns någon skuld är således ingen gäldenär.58 I 
bland annat 11 kap. 1 § 2 st. BrB och i 11 kap. 2 § BrB omfattas gärningsmannen av specialsubjektet 
gäldenär. Gärningsmannen kan även benämnas den som, därmed erfordras inte en bestämd kategori 
av personer som begår ett brott. Benämningen förutsätter inte att en gärningsman begår ett brott när 
en uppkommen skuld finns. Exempel på bestämmelser där gärningsmannen benämns den som är 
bland annat 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB.59 Den som utför den straffbelagda handlingen 
kan således vara gäldenär eller omfattas av en annan kategori av personer, därmed kommer vi i den 
fortsatta framställningen benämna vederbörande gärningsman.  
 Det följer av allmänna principer att om en gärning begås av en juridisk person ska det straffrättsliga 
ansvaret utdömas någon eller några fysiska personer, som har handlat för den juridiska personens 
räkning i roll som behörig ställföreträdare. Vidare kan ett straffrättsligt ansvar utdömas även om det 
inte är gäldenären eller en legal ställföreträdare för denne som begått gärningen. Enligt 11 kap. 7 § 1 
st. BrB kan den som är i gäldenärens ställe dömas såsom denne själv var gäldenär. Exempel på någon 

                                                   
54 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 38 ff.  
55 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 206.  
56 Olsson, S., Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 46. 
57 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 136 f.   
58 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 227.  
59 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 137 ff.   
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som omfattas är en faktisk företrädare för en juridisk person, som handlar som om denne själv var 
gäldenär.60 
 Samtliga bestämmelser i 11 kap. BrB innefattar tre objektiva rekvisit, vilka är: handlingsrekvisitet, 
obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet. Handlingsrekvisitet skildrar vad som ska ha utförts för 
att straffrättsligt ansvar ska utdömas. Tiden för brottet har även betydelse, då obeståndsrekvisitet 
framhåller att brottet ska begås när gärningsmannen är på obestånd, när det föreligger påtaglig fara 
för att gärningsmannen ska komma på obestånd eller så ska handlingen ha begåtts efter 
konkursutbrottet. Slutligen anger effektivitetsrekvisitet vad som ska förorsakas för att straffrättsligt 
ansvar ska utdömas. Det ska därmed finnas ett kausalsamband mellan gärningsmannens avhändande 
och ett inträffat obestånd när gärningen företogs. Det är viktigt att framhålla att rekvisiten har 
utformats på skilda sätt beroende av brott och bedömningen kan variera.61 Vad gäller 
bokföringsbrottet är detta infört i 11 kap. BrB, emellertid skiljer sig rekvisitens utformning från 
borgenärsbrottens. Rekvisiten har i denna bestämmelse benämnts handlings- eller 
åsidosättanderekvisitet och effektrekvisitet.62  
  
3.1.3 Obestånd  
Obeståndsrekvisitet har en objektiv och en subjektiv sida. Med rekvisitets objektiva sida åsyftas 
konkurrensrättsliga regler och innehåller presumtionsregler, vilka stadgas i 2 kap. 7-9 §§ KL. 
Presumtionsreglerna är emellertid inte applicerbara vid brottsutredningar. I sådana fall ska det i 
efterhand vara möjligt att fastställa att obestånd förelegat vid en viss tidpunkt.63 Obeståndsrekvisitets 
subjektiva sida innefattar att ett brott gjorts avsiktligen. Med avsikt åsyftas uppsåtlighet, det vill säga 
att obestånd eller påtaglig fara för obestånd förelegat alternativt framkallats. Den som varken insett 
eller haft misstanke om utfallet kan således inte dömas för brott. Straffrättsligt ansvar kan emellertid 
uppstå för vårdslöshet mot borgenär om gärningsmannen varit grovt oaktsam. Det är endast om 
obestånd eller påtaglig fara för obestånd förelåg vid tidpunkten för gärningen som ansvar för oaktsamt 
handlande blir aktuellt. I och med detta krävs bevisning om att gärningsmannen agerat med uppsåt 
eller av vårdslöshet.64  
 Det är svårt att frambringa en tillräcklig bevisning så att straffrättsligt ansvar för borgenärsbrott 
kan utdömas, främst då obeståndsbedömningen är problematisk för åklagare och domstol. 
Obeståndstidpunkten kan vara svår att fastställa, då gärningsmännen i flertalet fall helt saknar 
bokföring eller att den på annat sätt är bristfällig. Dessutom sker obeståndsbedömningen i flertalet 
fall lång tid tillbaka. Mot bakgrund av detta har obeståndsrekvisitet länge varit föremål för diskussion, 
men någon uttrycklig definition saknas. Försök till tolkningar har emellertid gjorts i doktrin.65  
 I förarbete till 1986 års reform av borgenärsbrotten framfördes anvisningar till domstolarna, vari 
det bland annat framkom: 
 
 
 
 

                                                   
60 Ibid.   
61 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 141 f. 
62 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 213. 
63 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 142 ff.  
64 Leijonhufvud, M., Wennberg, S., Brott & straff i affärslivet – en lärobok för ekonomer, s. 105; Karlsson-Tuula, M., 
Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 142.  
65 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 143 f.  
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” Naturligtvis förhåller det sig dock ofta så att den som i samband med upprättande av balansräkning eller annars 
finner att hans skulder överstiger tillgångarna normalt har anledning att misstänka att han är på obestånd eller i 
vart fall att det föreligger en påtaglig fara att han skall komma på obestånd. Det finns emellertid vid sidan av 
insufficiensen också en rad andra faktorer som kan utgöra varningssignaler för att det föreligger obestånd eller 
påtaglig fara för obestånd och som även brukar ligga till grund för de bedömningar som görs vid revisioner och i 
liknande sammanhang.”  

 
Andra faktorer av betydelse är om det förelegat betalningssvårigheter eller underlåten inbetalning av 
preliminärskatt för anställda eller restföringar. Ytterligare faktorer som har betydelse för ett företags 
möjlighet att överleva är kassalikviditet, räntabilitet och soliditet. Det bör framhållas att om ett företag 
inte har några omedelbara betalningssvårigheter kan det ändå finnas anledning att anta att det kan 
komma på obestånd. Exempelvis kan svårigheter uppstå om den beräknade möjligheten att erhålla 
krediter ändras eller om villkoren för krediterna justeras.66  
 Gärningsmannens ekonomiska ställning och övriga omständigheter vid tiden för gärningen ska 
vara utgångspunkt vid bedömningen om fara för obestånd varit påtaglig. Gärningen är straffbar om 
den med hänsyn till förhållandena vid denna tidpunkt är oförsvarlig och senare inträffade 
omständigheter bör endast vara av vikt om de kunnat förutses. Det krävs normalt att obestånd kan 
förväntas uppstå i nära samband med den gärning som är föremål för bedömning. Även i andra fall 
kan faran vara påtaglig, exempelvis torde yttre konstaterbara omständigheter i allmänhet kunna 
påverka om det förelegat en påtaglig fara för obestånd.67  
 Rättsfallet NJA 1994 s. 336 belyser kravet på styrkt obestånd och berör Gusums Bruk AB. I fallet 
väcktes åtal mot bolagets styrelseordförande och ekonomichef för grov oredlighet mot borgenär. 
Bolaget försattes i konkurs 1988, då det inställt betalningar. Under en följd av ett år hade emellertid 
bolaget varit av stor omfattning, omsatt stora belopp och aktierna i bolaget hade spridits till 
allmänheten. Att bolaget kunnat drivas under lång tid ansågs bero på att det med hjälp av vilseledande 
bokföring haft tillfälle att utnyttja kreditmöjligheter och därmed kunnat betala förfallande skulder. 
För att ansvar skulle komma ifråga krävdes att obestånd objektivt sett förelegat när gärningen 
företogs. HD fann emellertid att det förhållandet att Gusums Bruk AB haft möjlighet att betala 
förfallna skulder hindrade att bolaget skulle anses ha varit på obestånd, trots att betalningen skett till 
följd av felaktig bokföring. Det föreligger således inte obestånd om gärningsmannen bedöms ha 
förmåga att kunna betala sina förfallna skulder. Det saknas betydelse hur gärningsmannen skaffar 
tillgångar till betalning, men straffrättsligt ansvar kan uppkomma om medlen anskaffas på ett olagligt 
sätt.68 

3.2 Oredlighet mot borgenär  
 
3.2.1 Bakgrund  
1986 gjordes försök att komma tillrätta med att det inte ska krävas bevisning om orsakssamband 
mellan avhändande och obestånd.69 Ytterligare lagändringar skedde 2005, varvid det straffrättsliga 
ansvaret för brott utvidgades från att omfatta oredlighet mot borgenär under konkurs till att inkludera 
fall då en gärningsman i otillbörligt syfte, efter uppmaning av konkursförvaltaren, underlåter att 
medverka till att en tillgång i utlandet, som ingår i konkursen, ställs till konkursförvaltarens 

                                                   
66 Prop. 1985/86:30 s. 21 f.  
67 Prop. 1985/86:30 s. 21 ff.  
68 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 220 f.  
69 Prop. 1985/86:30 s. 18.  
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förfogande. Lagändringen medförde även att grov oredlighet mot borgenär behandlas i anslutning till 
oredlighet av normalgraden.70 
 
3.2.2 Allmänt om oredlighet mot borgenär 
Bestämmelsen om oredlighet mot borgenär stadgas i 11 kap. 1 § 1 st. BrB och legaliserar att: 
 

” Den som, när han är på obestånd eller när det föreligger påtaglig fara för att han skall komma på obestånd, 
förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms 
för oredlighet mot borgenär till fängelse i högst två år. Desamma skall gälla om någon genom sådant förfarande 
försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.” 

 
Oredlighet mot borgenär anses vara det allvarligaste brottet i 11 kap. BrB och kriminaliserar att någon 
förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom.71 I ett 
motivuttalande har det även framkommit att underlåtenhet kan medföra straffrättsligt ansvar, 
exempelvis underlåtenhet att skörda.72 

Handlingsrekvisitet, obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet ska vara uppfyllda för att 
brottet oredlighet mot borgenär ska föreligga.73 Handlingsrekvisitet innebär, i förhållande till detta 
brott, att någon förstör eller avhänder sig egendom av betydande värde, genom gåva eller annan 
liknande åtgärd utan rimligt vederlag. Att avhända sig något inbegriper ett krav på att 
gärningsmannens förmögenhetsvärde som en följd av åtgärden försämras.74 Avhändandet avser 
egendom av betydande värde, därmed är det ekonomiska värdet avgörande för att bestämmelsen ska 
vara applicerbar.75 För att fastställa huruvida egendomen har betydande värde ska en prövning ske. 
Det belopp som gärningen avser och det absoluta ekonomiska värdet ska tas i beaktning. Prövningen 
ska bland annat grundas på åtgärdens syfte, karaktär och samband med gärningsmannens verksamhet. 
Då oredlighet kan ske på flertalet sätt är det svårt att utgå från någon bestämd värdegräns. Det bör 
emellertid ställas höga krav för straffrättslig ansvar och det betydande värdet ska bestämmas med 
ledning av gärningsmannens förhållanden samt boets ekonomiska ställning.76  

Obeståndsrekvisitet innebär att gärningsmannen ska vara på obestånd när den straffbara gärningen 
begås alternativt att gärningsmannens ekonomi är så bristfällig när gärningen utförs att det föreligger 
påtaglig fara för att denne ska komma på obestånd. Något orsakssamband behöver emellertid inte 
föreligga.77 Beträffande påtaglig fara ska obestånd förväntas uppstå i samband med den aktuella 
gärningen. Påtaglig fara kan även råda om en oförutsedd betalningsskyldighet av betydande storlek 
uppkommer eller om gärningsmannen är bunden av ofördelaktiga avtal, vilka bidrar till att 
kostnaderna för att uppfylla förpliktelserna överstiger intäkterna.78 Gärningsmannens 

                                                   
70 Prop. 2004/05:69 s. 38 ff.   
71 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 150 f. 
72 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 151; Holmqvist, L., 
Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – Brotten mot 
person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:11. 
73 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 152. 
74 Ibid.  
75 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:13. 
76 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 233.  
77 Prop. 2004/05:69 bilaga 1, s. 71. 
78 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 157;  Holmqvist, L., 
Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – Brotten mot 
person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:16 f. 
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handlingsberedskap för olika utvecklingsmöjligheter och vissa icke uppkomma skulder är även av 
vikt vid bedömningen.79  

Effektivitetsrekvisitet innebär, i förhållande till detta brott, att den straffbara gärningen ska ske i 
ett specifikt ekonomiskt läge. Gärningsmannen ska avhända sig egendomen när denne är på obestånd 
eller när påtaglig fara föreligger för att denne ska komma på obestånd. Rekvisitet har inte alltid haft 
denna innebörd, då det genomgick en ändring 1986. I och med ändringen förutsätts det inte längre en 
till obestånd relaterad effekt.80  

Vid bedömningen om brottet oredlighet mot borgenär föreligger måste det fastslås om 
avhändandet utgör en gåva. Kravet för att något ska vara en gåva är att den avstående tidigare ägt en 
rätt till tillgången, som kan åtnjutas ett förmögenhetsvärde. Avstående av tillgång kan exempelvis 
utgöra avstående av gåva, arv eller rätt enligt testamente.81 Om det finns en skriftlig, bindande 
gåvoutfästelse alternativt att gåvan har fullbordats genom att den traderas till mottagaren eller dennes 
företrädare, kan ett avhändande genom gåva eller gåvolikande handling komma att medföra 
straffrättsligt ansvar. Transaktioner som inte utgör gåva, enligt ovan, kan komma att bedömas som 
försöksbrott.82 Det finns flera olika gåvoliknande åtgärder som har betydelse i bland annat konkurser, 
en av dessa är försträckt form av olovlig vinstutdelning. Det kan exempelvis röra sig om överföring 
av tillgång som inte får utdelas som vinst enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), 
försäljning av egendom till överpris eller inköp av egendom till underpris och ansvaret i 
bestämmelsen begränsas till avhändande gällande egendom av betydande värde.83 Innebörden av 
betydande värde bestäms med beaktande av det belopp som åtgärden avser. Bedömningen ska sedan 
utföras mot bakgrund av gärningsmannens karaktär, syfte och det samband som föreligger mellan 
avhändandet eller fordringsförhållandet samt gärningsmannens verksamhet.84 

Det krävs uppsåt för samtliga objektiva rekvisit för att straffrättsligt ansvar ska utdömas. Den 
straffbara gärningen ska ha företagits med uppsåt och obestånd eller påtaglig fara härför ska ha 
förelegat alternativt framkallats.85  
 
3.2.3 Domar avseende oredlighet mot borgenär 
Rättsfallet NJA 2013 s. 822 tydliggör den problematiska bedömningen vid oredlighet mot borgenär 
och berör bolaget Suderbagaren AB, i vilket S.-Å.L. var företrädare. Åklagaren yrkade på att S.-Å.L. 
uppsåtligen, när bolaget var på obestånd, genom gåva eller likande åtgärd avhänt bolaget ett 
betydande värde om 207 747 kronor, genom att tillägna sig medlen. I andra hand yrkade åklagaren 
på att S.-Å.L. gynnat viss borgenär. Omständigheterna i fallet var sådana att S.-Å.L. sjukskrevs i juni 
månad, varvid denne tog ut lön på ett belopp om 207 747 kronor. Tingsrätten (TR) fann av den 
upprättade granskningspromemorian att S.-Å.L. tagit ut 207 747 kronor i nettolön under juli månad.  
Det framgick även att bolaget gått med förlust både den 31 augusti 2005 och den 31 augusti 2006. 
Året därefter, den 31 augusti 2007, var den ackumulerade förlusten cirka 750 000 kronor. Av 
                                                   
79 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:16. 
80 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:14. 
81 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:11 f. 
82 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 230.  
83 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:11; Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid 
företagsrekonstruktion och konkurs, s. 152 f.   
84 Prop. 1985/86:30 s. 36. 
85 SOU 1996:30 s. 60 
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bokföringen var det klarlagt att bolaget under en lång tid varit illikvitt. Även om inkomster hade 
inkommit under sommaren 2007 var det inte säkert att problemet hade avlägsnats, därmed var bolaget 
insolvent redan i maj 2007 om inte ännu tidigare. När bolaget var insolvent tog således företrädaren 
ut lön till sig själv. Att en lön togs ut innebar inte att bolagets ekonomiska ställning balansmässigt 
påverkats, då det hade en motsvarande löneskuld. Något avhändande av egendom ansågs därmed inte 
föreligga. TR fann att S.-Å.L. inte kunde dömas för oredlighet mot borgenär. Åklagaren hade även 
påstått att betalningen avsåg en skuld som inte var förfallen och därmed kunde förfarandet inte heller 
anses straffbart som otillbörligt gynnande av borgenär. Hovrätten (HovR) fann emellertid att S.-Å.L. 
skulle dömas för oredlighet mot borgenär medan HD ansåg att åtalet för oredlighet mot borgenär 
skulle ogillas. HD framhöll inledningsvis i bedömningen att det straffrättsliga obeståndsbegreppet 
överensstämmer med det konkurrensrättsliga. Vad gällde frågan om bolaget var insolvent när uttaget 
ägde rum prövades om det var tänkbart att bolaget under juli och augusti 2007 skulle erhålla intäkter 
av sådan storlek att skulderna kunde betalas. När uttagen skedde var det emellertid oklart om S.-Å.L. 
skulle uppta arbetet, det måste således varit oklart om verksamheten skulle ge de intäkter som bolaget 
räknat med. Även om intäkter hade inkommit skulle detta inte vara tillräckligt för att ge det överskott 
som var nödvändigt. Till följd av detta var bolaget på obestånd då uttagen skedde i juni 2007. Uppsåt 
förelåg även för bolagets obestånd, då S.-Å.L. var väl medveten om att bolaget under våren 2007 inte 
kunde betala dess skulder såsom de förföll till betalning. Denne måste ha insett att verksamheten inte 
skulle ge det överskott som krävdes för att betalningsförmågan skulle repas. Vad gäller frågan om 
avhändande ansåg HD att det inte var fråga om ett avhändande av bolagets egendom som avses i 
bestämmelsen om oredlighet mot borgenär. Att bolaget inte kunde bära löneuttag för arbetet medförde 
inte att uttagen var att anse som benefika.  

I ett annat avgörande Svea hovrätt, dom 2013-12-10, mål nr B 6738- 12, gällande oredlighet mot 
borgenär yrkade åklagaren att N.N., företrädare för bolaget Magna Fire AB, skulle åläggas ansvar 
enligt stämningsansökan. Åklagaren yrkade på bokföringsbrott i första hand alternativt oredlighet 
mot borgenär. N.N. bestred yrkandet och menade att denne inte kunde anses vara ansvarig för 
eventuella briser i bokföringen, då denne endast varit företrädare för bolaget under en kort period. 
Vidare hävdade N.N. att denne inte avhänt bolaget några betydande värden. Bolaget Magna Fire AB 
grundades 1993 och var en event- och konferensverksamhet. N.N. köpte aktier i bolaget för en krona 
och registrerades som verkställande direktör samt ensam styrelseledamot i bolaget. HovR fastställde 
TR:s dom och framhöll, i likhet med TR, att avhändandet bestod av ett uttag på 30 000 kronor från 
bolagets postgirokonto och ett uttag med 18 000 kronor från bolagets kassa. N.N. hade även låtit 
fakturering om sammanlagt 276 000 kronor ske från dennes egna bolag istället för Magna Fire AB. 
N.N. angav att denne tillgodogjort sig 30 000 kronor av bolaget strax innan konkursutbrottet och gjort 
ett uttag från bolagets postgirokonto. N.N. hade även kort efter konkursutbrottet hämtat bolagets 
kontantkassa innehållande cirka 18 000 kronor. TR fann det styrk att N.N. under en tid då bolaget var 
på obestånd eller påtaglig fara för obestånd förelegat tillägnat sig bolagets medel och avhänt bolaget 
egendom av betydande värde. Det var ställt inom rimligt tvivel att N.N. under den tid som bolaget 
var på obestånd eller påtagligt riskerade att hamna på obestånd tillgodogjort sig bolagets tillgångar 
till ett betydande värde och avhänt sig dessa. N.N. skulle enligt åtalet dömas för oredlighet mot 
borgenär.  
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3.3 Vårdslöshet mot borgenär  
 
3.3.1 Bakgrund  
Bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenär har genomgått ändringar över tid. Den senaste 
lagändringen skedde år 2005, varvid bestämmelsen förkortades så till vida att dess sista stycke, 
beträffande skuldsanering, avlägsnades. Ett skäl till lagändringen var att bestämmelsen skulle 
renodlas. Vidare infördes det ett krav på att gärningsmannen ska agera grovt oaktsamt i förhållande 
till de förmögenhetsförsämrande åtgärderna.86 
 
3.3.2 Allmänt om vårdslöshet mot borgenär   
Bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenär stadgas i 11 kap. 3 § BrB och legaliserar att:  

 
” Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han ska komma på obestånd, fortsätter 
rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter 
sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtar annan sådan åtgärd och därigenom 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, döms för vårdslöshet 
mot borgenär till fängelse i högst två år. Vad som nu sagts skall gälla även om gärningsmannen inte insåg men 
hade skälig anledning att anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle komma på 
obestånd. Lag (2205:242).” 

 
Bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenär klargör ett effektdelikt brott, vilket innebär att 

gärningen ska ha förvärrat gärningsmannens förmögenhetsställning i betydande grad. Det finns flera 
gärningar som kan innebära vårdslöst beteende gentemot borgenär. Exempel på sådant beteende är 
om gärningsmannen nyttjar stora ekonomiska resurser som inte är försvarligt i förhållande till dennes 
yrke och andra omständigheter, därmed har denne ett slösaktigt levnadssätt. Andra vårdslösa 
beteenden är om gärningsmannen fortsätter bedriva en verksamhet som går med förlust under 
utnyttjande av krediter eller om gärningsmannen för upp krediter utan att underrätta kreditgivarna om 
den bristfälliga ekonomin. Gärningsmannen kan även vara vårdslös om denne startar eller expanderar 
sin verksamhet av ekonomiskt slag utan hinder av att tillräckliga ekonomiska resurser saknas.87 

För att brottet vårdslöshet mot borgenär ska komma på tal krävs att handlingsrekvisitet, 
obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet är uppfyllda. Handlingsrekvistet innebär, i förhållande 
till detta brott, att osanna uppgifter lämnas avseende gärningsmannens tillgångar alternativt skulder 
vid ackordsförhandling eller att ett avhändande sker på liknande vis som vid oredlighet mot borgenär. 
Obeståndsrekvisitet syftar till att gärningsmannen är på obestånd alternativt att det föreligger en 
påtaglig fara för att denne ska komma på obestånd när gärningen begås. Även om gärningsmannen 
inte insåg men hade skälig anledning att anta att denne var på obestånd eller att det förelåg en påtaglig 
fara härför uppfylls rekvisitet.88 Effektivitetsrekvisitet innebär, i förhållande till detta brott, att 
gärningsmannen genom gärningen i avsevärd mån försämrat sin förmögenhetsrättsliga ställning. 
Rekvisitet medför att ett kausalsamband ska föreligga mellan gärningen och den försämrade 
förmögenhetsställningen.89 Avseende uttrycket i avsevärd mån gäller krav på oaktsamhet.90  

 

                                                   
86 Prop. 2004/05:69 s. 45.  
87 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 250 f. 
88 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 187 f.  
89 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 189.  
90 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 251.  
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Beträffande frågan om ansvar för uppsåtligt brott har HD i avgöranden, NJA 2002 s. 449 och NJA 
2004 s. 176, framfört en viss ledning. Bedömningen av om uppsåt förelegat ska grundas på vad 
gärningsmannen avsåg, antog och insåg när gärningen begicks. I bestämmelsen om vårdslöshet mot 
borgenär ryms ett blandat subjektivt rekvisit, vilket innebär att uppsåt till gärningen eller den 
eventuella underlåtelsen krävs.91 Gärningsmannen ska ha agerat med uppsåt vid gärningstillfället, 
exempelvis genom att fortsätta driva en verksamhet och förbruka avsevärda medel utan motsvarande 
nytta för rörelsen. I kravet på uppsåt inkluderas insikt hos gärningsmannen, beträffande rörelsens 
ekonomiska ställning. Vad gäller förmögenhetsställningen krävs därmed, för att straffrättsligt ansvar 
ska utdömas, att gärningsmannen varit grovt oaktsam när gärningen utfördes.92 Det räcker således 
med grov oaktsamhet beträffande handlingens effekt. För att straffrättsligt ansvar ska utdömas är det 
tillräckligt att gärningsmannen hade skälig anledning att anta att obestånd eller påtaglig fara för 
obestånd förelåg. En gärningsman som haft föreställningen att en investering varit fördelaktig, trots 
att den framstått som oförsvarlig, kan undkomma ansvar då uppsåt inte förelegat.93 Om felaktiga eller 
oriktiga uppgifter avseende rörelsens tillgångar eller skulder korrigeras innan åtal kan 
gärningsmannen även undkomma ansvar.94 

Vid bedömningen om brottet vårdslöshet mot borgenär föreligger ska hänsyn tas till 
företagsekonomiska värderingsnormer. Förfarandet bör bedömas med utgångspunkt i 
gärningsmannens ekonomiska förhållanden och konkursboets ställning, då det inte förekommer 
någon absolut värdegräns. Bedömningen sker på liknande vis som vid prövningen om oredlighet mot 
borgenär. Det krävs att gärningsmannen, vid gärningstillfället, är på obestånd alternativt att det 
föreligger en påtaglig fara för att denne ska komma på obestånd för att straffrättsligt ansvar ska 
utdömas. Till skillnad från oredlighet mot borgenär krävs det inte att obestånd uppkommit genom 
den straffbara gärningen.95 

Enligt 11 kap. 8 § BrB får åtal väckas för vårdslöshet mot borgenär endast om det är påkallat ur 
allmän synpunkt. Humanitär och social synpunkt ska beaktas. Vid bedömningen ska brottets art och 
straffets syfte beaktas samt de omständigheter som förelåg när den straffbara gärningen begicks. 
Incitament till åtal är stora uttag, liksom fall då en gärningsman tidigare åsidosatt borgenärernas 
intressen.96  

 
3.3.3 Domar avseende vårdslöshet mot borgenär 
I rättsfallet NJA 1983 s. 163 var frågan vilket straffvärde de gärningar som företagits hade. Det 
berörda bolaget var Hans A J Restaurang AB, i vilket H.J. var styrelseledamot och verkställande 
direktör till dess att bolaget försattes i konkurs 1980. Åklagaren hävdade emellertid att en rad brott 
förekommit i bolaget, såsom bokföringsbrott, oredligt alternativt uppbördsredovisning, brott mot 
uppbördslagen och vårdslöshet mot borgenär. TR fann att H.J. erkänt sin skyldighet till flertalet brott, 
däribland vårdslöshet mot borgenär. Åklagarens brottsrubriceringar var således korrekta. Vad gällde 
vårdslöshet mot borgenär ansåg TR att H.J. hade fortsatt bolagets rörelse under förbrukande av 
avsevärda medel utan nytta för bolaget, därmed hade denne uppsåtligen framkallat bolagets obestånd. 
Då de brott H.J. begått var av allvarlig art skulle fängelsestraff utgå och näringsförbud meddelas. HD 

                                                   
91 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 187.  
92 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:37.  
93 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 251.  
94 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 186. 
95 Holmqvist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 250 f.   
96 Prop. 1975/76:82 s. 98.  
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fann liksom TR att H.J. gjort sig skyldig till de av åklagaren yrkade brottsrubriceringarna. HD ansåg 
emellertid att det gemensamma straffet för brotten borde satts högre. 
 I ett annat avgörande, NJA 1977 B 36, dömdes företrädaren N. bland annat för vårdslöshet mot 
borgenär av TR. N. hade genom finansiering av köpet disponerat över 8 000 000 kronor av det köpta 
bolagets tillgångar, vilket var större än den utdelningsbara vinsten. Efter händelsen försattes bolaget 
i konkurs. HovR ogillade åtalet gällande vårdslöshet mot borgenär, då det inte var styrkt att 
finansieringen av köpet hade framkallat det obestånd som lett till att bolaget gick i konkurs. HD 
ogillade åtalet i dess helhet, då det inte längre påstods att straffbart förfarande förelåg. En ny 
aktiebolagslag utan motsvarande straffbestämmelse hade trätt i kraft. I avgörandet NJA 1923 s. 500, 
utdömdes straffrättsligt ansvar i enlighet med strafflagen (1864:11) (SL). En ledamot och anställd, 
N., hade berett sig tillgång att inköpa samtliga aktier i Vega samt avhänt bolagets största del av 
tillgångar. N. hade i egenskap av ledamot och anställd inköpt samtliga aktier i bolaget. Efter att 
slutlikviden för aktierna fullgjorts hade anspråk tagits i Vegas tillhöriga medel till ett belopp om 870 
000 kronor eller nästintill allt bolaget hade disponibelt. HD ansåg att Vega till följd av detta kommit 
på obestånd och gått i konkurs. N. måste ha insett att Vega skulle komma på obestånd genom den 
förlust som tillskyndandes bolaget till följd av dennes åtgärd. Även om N. hade för avsikt att gottgöra 
Vega för förlusten hade denne gjort sig skyldig till vårdslöshet mot borgenär. 
 Sist bör nämnas rättsfallet NJA 1925 s. 404 vari en lantbrukare försattes i konkurs, därefter påstod 
en landsfiskal och ett flertal borgenärer att denne varit vårdslös. N.-E.S. hade genom vingleri i 
växelrörelse och ingångna ansvarsförbindelser förlorat medel. Denne hade tvingats lösa in en växel 
och något belopp utgavs inte, en förlust på ca 28 000 kronor hade istället uppstått. HD fann, liksom 
HovR, att N.-E.S. genom lättsinnigt ingångna växel- och andra ansvarsförbindelser förlorat belopp 
som inte stod i rimligt förhållande till de tillgångar som fanns. Därmed hade N.-E.S. visat uppenbar 
vårdslöshet mot sina borgenärer och dömdes till två månaders fängelse. 

3.4 Bokföringsbrott 
 
3.4.1 Bakgrund  
Det har skett revideringar av bestämmelsen beträffande bokföringsbrott, men den överensstämmer i 
huvudsak med 23 kap. 5 § SL i 1942 års lydelse.97 Rättspolitiskt fokus har legat på den ekonomiska 
brottsligheten, vilket har medfört att kriminaliseringen avseende bokföringsplikten har utvidgats, 
omfattats och ändringarna har i sin tur påverkat den praktiska tillämpningen.98 

Kriminaliseringen vad gäller de bokföringspliktiga har en historisk och lagteknisk förbindelse till 
konkursinstitutet. Tidigare hade de bestämmelser som idag omfattas av bokföringsbrottet till uppgift 
att reducera oönskade beteenden inom konkursdrabbade näringsverksamheter och gärningsmannen 
skulle därmed vara gäldenär i konkurs. Det främsta syftet med kriminaliseringen var att skydda 
eventuellt drabbade borgenärer vid konkurs. I slutet av 1990-talet skedde lagändringar, vilka 
medförde att fler intressenter omfattas. Detta kan uppfattas som ett resultat av ett ändrat synsätt 
beträffande kriminaliseringens skyddsintresse. Det bör i högre grad eftersträvas att regelverk för 
information följs så att rätt ekonomiska beslut fattas, då ägandet blivit mer spritt och 
näringsverksamhet kan bedrivas i fler former. Enligt doktrin kan det även anas en förskjutning från 
skyddet av egendom till ett behov av information och kontroll.99 
                                                   
97 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:51.  
98 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 79.  
99 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 79 f. 
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3.4.2 Allmänt om bokföringsbrott  
Enligt Marie Karlsson-Tuula är bokföringsbrott av normalgraden och grovt bokföringsbrott 
förhållandevis vanligt förekommande i Sverige. Det kan emellertid konstateras att de allmänna 
domstolarna i Sverige har en restriktiv syn på bokföringsbrottet.100 

Bestämmelserna om bokföringsbrott återfinns i 11 kap. BrB tillsammans med borgenärsbrotten. I 
11 kap. 5 § BrB stadgas att:  
 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) 
genom att underlåta att bokföra affärsförbindelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna 
oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning 
till följd härav inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst 
två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”   

 
Ett övervägande antal bestämmelser i BFL och de lagar samt lagrum i andra författningar som 

hänvisas till är således kriminaliserade.101 Grovt bokföringsbrott stadgas i bestämmelsens andra 
stycke, vari det framkommer kriterier av betydelse vid bedömningen. De kriterier som föreskrivs är 
om åsidosättandet avsett ett betydande belopp, om gärningsmannen använt falsk handling, om 
gärningen ingåtts som ett led i brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit 
av särskilt farlig art. Det kan enligt lagtext således utläsas tre slag av bokföringsbrott, vilka bedöms 
efter svårighetsgrad. Dessa är ringa brott, brott av normalgraden och grovt bokföringsbrott.102 

Bokföringsbrottet uppkommer genom ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten i enlighet med 
4 kap. 1-2 §§ BFL. Skyldigheten innefattar även att näringsidkaren löpande bokför alla 
affärsförbindelser i enlighet med 5 kap. 1-5 §§ BFL. Straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott kan 
även utdömas för överträdelser av icke lagreglerade men på annat vis registrerade normer.103 

De materiella kraven för bokföringsbrottets uppfyllande tydliggörs i BFL, vilket medför att brottet 
är ett så kallat blankettstraffbud. Skiljelinjerna för otillåtet handlande eller otillåten underlåtenhet 
fastställs således av lag och dess kompletterande normer.104 Vidare är BFL en ramlag bestående av 
allmänna principer för redovisning. Denna måste kompletteras med normer, vilka preciserar hur 
redovisningen ska gå till. God redovisningssed är ett exempel.105 

Den bokföringsskyldige själv, vilken ska vara näringsidkare, är den som i första hand blir 
straffrättsligt ansvarig för bokföringsbrott.106 Den som yrkesmässigt driver en rörelse av ekonomisk 
art betraktas som en näringsidkare, men det krävs inte att verksamheten drivs med vinstsyfte. Fysiska 
personer inkluderas endast av BFL om de bedriver näringsverksamhet. I övrigt inkluderas nästintill 
alla juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag.107 I 2 kap. 
2-5 §§ BFL stadgas undantag. Staten, kommunerna, landstingen, dödsbon och stiftelser vilkas 
tillgångar endast får nyttjas till förmån för bestämda fysiska personer är generellt undantagna. Vissa 
juridiska personer är även bokföringspliktiga endast om de driver näringsverksamhet, är moderbolag 

                                                   
100 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 223.  
101 Prop. 2004/05:69 s. 16 ff. 
102 Prop. 2004/05:69 s. 1. 
103 Prop. 2004/05:69 s. 19. 
104 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 80; Karlsson-Tuula, M., 
Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 211.  
105 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 27.  
106 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:51.  
107 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten – tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 302.   
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i en koncern eller om tillgångarnas värde överstiger ett gränsbelopp. Ideella föreningar omfattas av 
detta undantag och stiftelser omfattas av liknande regler.108 

I lagen (1992:160) om utländska filialer stadgas straffrättsligt ansvar för bokföringsskyldighet 
beträffande utländska företag och utomlands bosatta svenskar eller utländska medborgare som 
bedriver verksamhet i Sverige. Enligt 8 kap. 4 § ABL ansvarar styrelsen för att bolagets organisation 
är utformad på ett sådant sätt att bokföringen kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören har ansvar för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag, enligt 8 
kap. 4 § och 8 kap. 29 § ABL.  

I lagtext föreskrivs vad som ska vara uppfyllt för att ett bokföringsbrott ska föreligga. Straffrättsligt 
ansvar kan utdömas om gärningsmannen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt 
bokföringsskyldigheten enligt BFL. Uppsåt eller oaktsamhet anses föreligga om gärningsmannen 
minst har handlat oaktsamt vid åsidosättandet av bokföringsskyldigheten och om rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av 
bokföringen. Den som till följd av oaktsamhet inte har insett sin bokföringsskyldighet och 
åsidosättandet av denna, omfattas av brottet.109 Exemplifiering sker i bestämmelsen, vari det 
framkommer att gärningsmannen underlåter att bokföra affärshändelser, underlåter att bevara 
räkenskapsmaterial eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat vis åsidosätter 
skyldigheten. Lagtexten är endast exemplifierande och ett åsidosättande på annat vis kan medföra 
straffrättsligt ansvar.110 I doktrin benämns förutsättningarna handlings- och åsidosättanderekvisitet 
samt effektrekvisitet. Det förstnämnda innebär ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten och det 
andra innebär att det med försummelsen inte i huvudsak går att bedöma rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning. Rekvisiten ska vara uppfyllda för att bokföringsbrott ska föreligga 
och därmed förutsätts inte obestånd.111 

Det är straffbart att åsidosätta bokföringsskyldigheten enligt BFL, vilket medför att det måste 
klargöras vad som avses med bokföringsskyldighet. Begreppet bokföringsskyldighet varierar inte i 
lag, utan har samma innebörd i straffbestämmelserna som i bokföringslagarna.112 Enligt 
bestämmelserna i 4 kap. 1-2 §§ BFL består bokföringsskyldigheten i att:  
 

” Ett företag skall  
1. löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap. 1-5 §§, 
2. se till att det finns verifikationer enligt 5 kap. 6-9 §§ för alla bokföringsposter samt systemdokumentation 

och behandlingshistorik enligt 5 kap. 11, 
3. bevara all räkenskapsinformation i den form som anges i 7 kap. 1 § eller 2, 
4. upprätta en balansräkning enligt 3 §, och  
5. avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap. (Lag 2006:874). 

 
Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.”  

 
 
 
 

                                                   
108 Prop. 2004/05:69 s. 19 f.  
109 Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar – Del I (1 – 12 kap.) – 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:57. 
110 Olsson, S., Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 46 ff. 
111 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 213.  
112 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 26 ff. 
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Bokföringsskyldigheten innebär att föra löpande kronologisk och systematisk bokföring, det vill 
säga grund- och huvudbokföring med verifikationer till samtliga bokföringsposter, att upprätta 
årsbokslut samt arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial i Sverige.113 
Arkivering ska ske under minst sju år från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades 
och på ett ordnat samt betryggande vis. Bokföringsskyldigheten kan åsidosättas på flera skilda sätt, 
exempelvis genom att intäkter som inte förekommer tas upp, att tillgångar och skulder blir värderade 
till annat belopp eller att kostnader bokförs som intäkter. Vanligt förekommande är emellertid att 
bokföringen är ofullständig eller saknas och att verifikationer samt underlag saknas.114 Enligt doktrin 
finns det tre skilda fall vari bokföringsbrott kan begås med hänsyn till huvudsakskriteriet, vika är: 

• fall då bokföring saknas helt, 
• fall i vilka bokföringen är osann, och 
• fall i vilka bokföringen inte går att kontrollera.  

Bokföringsbrott föreligger alltid om bokföring saknas, utan betydelse är varför en sådan saknas. 
Exempelvis om den aldrig har uppförts, om den uppförts för sent eller om den inte bevarats. Det 
föreligger även bokföringsbrott om bokföringen är felaktig eller bristfällig och därmed inte speglar 
den ekonomi som förekommer. Bokföringen är i sådana fall oriktig. Vidare föreligger bokföringsbrott 
om bokföringen inte kan kontrolleras, om affärshändelsen eller bokslutsposterna inte är tillräckligt 
verifierbara. Sammanfattningsvis skildrar doktrin att straff för bokföringsbrott utdöms om 
gärningsmannen inte följt lagstiftarens intentioner. Lagstiftarens intentioner är att det ska vara möjligt 
att kontrollera den ekonomiska situationen genom affärshändelser i grund- och huvudbok samt 
verifikationerna till de bokförda posterna.115 
 
3.4.3 Domar avseende bokföringsbrott  
Bokföringsbrott är en återkommande lagöverträdelse och det finns ett flertal avgöranden från HovR 
och HD. Flertalet av de åtal som prövas av allmän domstol gäller som nämnt formella brister, 
exempelvis avsaknad eller bristfällig bokföring.116 

Ett rättsfall vari bokföringsbrottet förekommer är NJA 2007 s. 451. Fallet berör bolaget Eleonore 
& Marcus AB, i vilket P.B. var bolagets enda styrelseledamot. P.B. investerade i ett aktiebolag efter 
rekommendationer men någon verksamhet bedrevs inte. Bolagets enda intäkt var ersättning för en 
filmoption på 26 000 kronor. Intäkten togs upp i bolagets deklaration och en motsvarande skatteskuld 
uppkom. Vidare fördes ett telefonabonnemang över på bolaget, men användes endast för privata 
samtal och räkningen betalades av P.B själv. Patent- och Registreringsverket framhöll att 
förseningsavgifter kunde påföras. I fallet hade inte någon löpande bokföring upprättats för tiden 7 
september 2001 till den 18 maj 2004, vilket borde ha skett senast den 30 juni 2003. HD fann att det 
hade förekommit affärshändelser i bolaget vilka borde ha bokförts. Då P.B. inte bedrivit någon 
löpande bokföring och då någon årsredovisning inte upprättats hade denne åsidosatt 
bokföringsskyldigheten, således förelåg bokföringsbrott. Vidare hade HD att bedöma om brottet 
kunde anses som ringa. Vid bedömningen framfördes att bokföringsbrott har stor betydelse i arbetet 
med att motverka ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter i näringsverksamhet. Det är viktigt 
att bokföringsskyldigheten upprätthålls för flera intressegrupper i samhället. Därmed finns det 
anledning att betrakta bokföringsbrottet som allvarligt och höga krav ställs för att ett sådant ska anses 
                                                   
113 Prop. 2004/05:69 s. 90.  
114 Prop. 2004/05:69 s. 19.  
115 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 116 f. 
116 Olsson, S., Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 52.  
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som ringa. I fallet ansåg HD att det brott P.B. gjort sig skyldig till inte kunde bedömas som ringa, 
särskilt med beaktande av intresset att verksamhet i aktiebolagsform bedrivs på ett korrekt sätt. 
Bokföringsbrottet var därmed av normalgraden.  

Rättsfallet NJA 2004 s. 618 tydliggör att underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta 
årsredovisningar utgör bokföringsbrott. Omständigheterna i fallet var sådana att företrädare för 
bolaget Stjärnsmäll AB inlämnat årsredovisningen sent för året 2000, någon förklaring gavs inte. 
Även årsredovisningen för räkenskapsåret till och med den 31 december 2001 inkom för sent, vilket 
berodde på en rad omständigheter. HD fann att det i fallet var klart att årsredovisningen för de två 
räkenskapsåren upprättades efter utgången av den sexmånaderstid då ordinarie bolagsstämma ska 
hållas och årsredovisningen framläggas. En försening gällande upprättande av årsredovisning kan 
vara ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten, särskilt om årsredovisningen har upprättats för sent 
i förhållande till ABL:s bestämmelse. Årsredovisningen ska bestå av en balansräkning och en 
resultaträkning, vilka ska påvisa rörelsens ekonomiska ställning samt resultat. Även en 
förvaltningsberättelse ska finnas att tillgå. HD ansåg att årsredovisningen utgör en viktig del och om 
den saknas kan aktiebolagets ekonomiska resultat samt ställning inte i huvudsak bedömas. Då det 
åvilade företrädaren att se till så att bokföringen kontrollerades på ett betryggande sätt måste denne 
varit oaktsam. HD fann därmed att bokföringsbrott av normalgraden förelåg.  

I ytterligare ett avgörande, NJA 1996 s. 384, hade K.-E.T. som ställföreträdare för KET förvaltning 
AB och Läkarbolaget Jour AB åsidosatt bolagens bokföringsskyldighet på skilda sätt. Vissa av de 
påstådda bristerna som framlagts av åklagaren föll dock utanför det straffbara området. Påståendet 
om att osanna fakturor förekommit, cirka ett fyrtiotal på sammanlagt cirka 1,8 miljoner kronor 
avseende varor eller utfört arbete som betalades av KET bolaget, beaktades emellertid. HD fann att 
fakturorna inte gällde kostnader som uppkommit i den av KET-bolagets bedrivna rörelsen. Varken 
av verifikationerna eller av bokföringen hade det varit möjligt att utläsa att utfört arbete och levererat 
material inte gällt bolagets verksamhet. HD ansåg att verifikationerna varit ägnade att vilseleda då de 
inte innehållit uppgift om vad fakturan avsett. Då KET-bolaget gick med förlust hade utbetalningarna 
varit betydande för bolaget och således hade rörelsens förlopp, ekonomiska resultat samt ställning 
inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. HD ansåg att det uppsåtliga handlandet 
från K.-E.T:s sida varit ägnat att dölja betalningarnas verkliga natur, varför grovt bokföringsbrott 
förelåg.  
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4. Analys  

4.1 Inledning till analys   
I detta avsnitt framförs studiens analytiska del, varvid syfte uppnås och frågeställningar besvaras. I 
det första delavsnittet analyseras obeståndsrekvisitet, handlingsrekvistet och effektivitetsrekvisitet. 
Frågan vad domstolen tillmäter betydelse vid bedömningen av rekvisiten besvaras således. I det andra 
delavsnittet jämförs bokföringsbrottet med oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär, 
vari frågan varför bokföringsbrott utdöms mer frekvent besvaras. I det tredje delavsnittet framförs de 
lege ferenda, förslag på åtgärder som skulle lösa problematiken är mer klara och lättillämpade 
rekvisit, omvänd bevisbörda samt en sanktionsavgift. 

4.2 Rekvisitens problematik vid tillämpning  
 
4.2.1 Obeståndsrekvisitet  
Obeståndsrekvisitet innebär att en åklagare ska bevisa om gärningsmannen är på obestånd eller om 
det föreligger en påtaglig fara för att denne ska komma på obestånd. Bevisningen för med sig en viss 
problematik och då rekvisitet föreskrivs i flera borgenärsbrott blir de svåra att tillämpa i praktiken. 
Det bör framhållas att det inte föreligger en betydande skillnad vad gäller begreppet obestånd. Det 
tydliggörs såväl i bestämmelsen om oredlighet mot borgenär som i bestämmelsen om vårdslöshet mot 
borgenär.117 Frågan vad domstolen tillmäter betydelse skiljer sig därmed inte åt ifråga om 
bestämmelse, vilket kommer att redogöras för nedan. 

Obestånd definieras i 1 kap. 2 § 2 st. KL och föreligger när någon rätteligen inte kan betala sina 
skulder allteftersom de förfaller till betalning.118 Begreppet föranleder emellertid oklarhet och någon 
enhetlig definition finns inte.119 Karlsson-Tuula menar att obeståndsrekvisitet främst kan bevisas när 
ett konkursförfarande har inträffat. I sådana fall finns det tydliga indicier på att obestånd är för 
handen. Detta beror till stor del på presumtionsreglerna, vilka stadgas i 2 kap. 7-9 §§ KL. Om det 
föreligger sådana omständigheter vilka beskrivs i lag, krävs det inte att någon bevisning läggs fram. 
Presumtionsreglerna underlättar därmed till stor del för åklagare och domstol.120 Reglerna kan 
emellertid inte tillämpas vid borgenärsbrotten, då det i brottsutredningar krävs att obestånd kan 
bevisas i efterhand.121  

I rättsfallet Svea hovrätt, dom 2013-12-10, mål nr B 6738- 12, hade N.N. under en tid då bolaget 
var på obestånd eller påtaglig fara för obestånd förelegat tillgodogjort sig av bolagets tillgångar och 
därmed avhänt bolaget egendom. TR lämnade ingen vidare förklaring, utan angav att det av den 
framlagda bevisningen och av vittnesförhör var klart att bolaget var på obestånd. Av rättsfallet kan 
det konstateras att domstolen tillämpar presumtionsreglerna i viss mening, då det inte görs någon 
fullständig obeståndsbedömning när ett företag har gått i konkurs. För att ett företag å andra sidan ska 
gå i konkurs krävs obestånd, vilket innebär att en bedömning i någon form ändå har skett. Den har 
emellertid inte genomförts som vid en bedömning av borgenärsbrotten.  

 
 

                                                   
117 Se avsnitt 3.1.3.  
118 Se avsnitt 2.1.2. 
119 Se avsnitt 3.1.3.  
120 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 283 ff. 
121 Se avsnitt 3.1.3.  
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Det saknas inte uttalanden om vad domstolen bör tillmäta betydelse vid en obeståndsbedömning. 
Frågan är snarare om domstolen tar dessa i beaktning. I uttalandet framhålls att den som i samband 
med upprättande av balansräkning finner att dennes skulder överstiger tillgångarna, normalt har 
anledning att misstänka att denne är på obestånd eller åtminstone att det föreligger en fara härför.122  

I rättsfallet NJA 2013 s. 822 fann TR att Suderbagaren AB var på obestånd, då det framkom av 
granskningspromemorian att bolaget gått med förlust år 2005, 2006 och 2007. Det var därmed klarlagt 
av bokföringen att bolaget var på obestånd. HD fann likaså att bolaget var på obestånd men tog andra 
faktorer i beaktning. Den avgörande faktorn var om bolaget kunde ge de intäkter som det räknat med. 
HD konstaterade att även om bolaget skulle ge intäkter, hade det inte varit tillräckligt för att avhjälpa 
problemet. Det kan utläsas att domstolen, i flertalet fall, tar den upprättade bokföringen i beaktning 
vid en obeståndsbedömning. I rättsfallet Svea hovrätt, dom 2013-12-10, mål nr B 6738- 12, saknades 
bokföring i bolaget, vilket innebar att domstolen utgick från framlagd bevisning och vittnesförhör. 
Rekvisitet blir svårare att bedöma när vittnesförhör och framlagd bevisning är avgörande.  

Ytterligare en omständighet som leder till rekvisitets problematiska bedömning gäller dess 
subjektiva sida. Enligt Löfmarck råder det betydande svårighet för åklagare att bevisa att det förelåg 
en viss inställning hos gärningsmannen när gärningen företogs.123 Enligt bestämmelsen om oredlighet 
mot borgenär krävs det uppsåt beträffande samtliga objektiva rekvisit för att straffrättsligt ansvar ska 
utdömas.124 Vad gäller bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenär krävs uppsåt eller grov 
oaktsamhet beträffande handlingens effekt.125 Det som ställer till betydliga problem är att uppsåt kan 
brista till följd av villfarelse. I praktiken ska därmed en egentlig villfarelse skiljas från en oegentlig 
villfarelse, vilket vållar svårighet. Vid brottet oredlighet mot borgenär föranleder kravet på uppsåt till 
obeståndseffekten problem. Gärningsmannen behöver inte känna till det förmögenhetsläge denne 
befann sig i, men denne måste åtminstone haft eventuellt uppsåt till att allvarlig fara för obestånd 
skulle uppkomma. Detta är något som orsakar problem för åklagare och således något som domstolen 
inte tar särskilt stor hänsyn till.126 

Vad domstolen tillmäter betydelse vid uppsåt eller grov oaktsamhet kan urskiljas i rättsfall. I 
rättsfallet NJA 1983 s. 163 hade den verkställande direktören och styrelseledamoten för bolaget Hans 
A J Restaurang AB uppsåtligen framkallat bolagets obestånd. Denne hade från tiden innan konkursen 
tills den inträffade fortsatt bolagets rörelse under förbrukande av avsevärda medel. Ytterligare ett 
rättsfall, NJA 2013 s. 822, vari en företrädare agerat med uppsåt gällde bolaget Suderbagaren AB. 
Företrädaren för bolaget måste, enligt HD, insett att verksamheten inte skulle ge intäkter och därmed 
inte det överskott som räknats med, därmed förelåg uppsåt. Genom rättsfallen kan det konstateras att 
domstolen tillmäter betydelse till vad företrädaren haft insikt om vid handlingens utförande. Har 
denne en god insikt i företaget föreligger en högre sannolikhet för att denne ska ha bedömts agerat 
med uppsåt. I rättsfallen NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 har det framförts ytterligare faktorer 
av betydelse, nämligen vad gärningsmannen avsåg samt antog vid gärningstillfället.  

Av det ovan anförda och av tidigare redogörelser kan det konstateras att det saknas ett likalydande 
samt enhetligt tillvägagångssätt vid obeståndsbedömningen. Vad som kan ifrågasättas är huruvida de 
bestämmelser som inbegriper rekvisitet strider mot legalitetsprincipen och dess obestämdhetsförbud. 
Detta förbud innebär att det ska finnas viss stringens hos straffbestämmelser, de får inte vara vaga 

                                                   
122 Ibid.  
123 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 337.   
124 Se avsnitt 3.2.2. 
125 Se avsnitt 3.3.2.  
126 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 339.  
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eller obestämda och inte ge någon ledning för medborgarna.127 Bestämmelserna om oredlighet mot 
borgenär och vårdslöshet mot borgenär är svåra att få grepp om, men detta bör inte föranleda att 
bestämmelserna strider mot legalitetsprincipen. Petter Asp har uttalat att obestämda 
straffbestämmelser eller rekvisit ändå måste anses tillåtna. I praktiken är det nästintill omöjligt att 
undgå rekvisit som föranleder skilda bedömningar, vilket inte bör strida mot legalitetsprincipen.128 

 
4.2.2 Handlingsrekvisitet  
Handlingsrekvisitet är ett betydande rekvisit i såväl bedömningen gällande oredlighet mot borgenär 
som vårdslöshet mot borgenär.129  

I rättsfallen NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 har det delvis fastställts hur en bedömning av 
handlingsrekvisitet ska gå till vid oredlighet mot borgenär. Bedömningen koncentreras till om det kan 
anses ha skett något avhändande av egendom eller inte. I avgörandet NJA 2013 s. 822 hade bolaget 
Suderbagaren AB en löneskuld vid tidpunkten för dess obestånd och när företrädaren valde att göra 
en löneutbetalning. Enligt HD medförde omständigheterna att uttaget inte ansågs utgöra ett 
avhändande. Ytterligare ett rättsfall, som berör denna bestämmelse, är Svea hovrätt, dom 2013-12-
10, mål nr B 6738- 12. I avgörandet dömdes en gärningsman för oredlighet mot borgenär, trots att det 
inte funnits någon tydlig bedömning av om ett avhändande skett. Domstolen ansåg emellertid att det 
framkommit att ett avhändande skett under tiden då gärningsmannen var alternativt riskerade att 
hamna på obestånd. Flera betydande belopp från verksamheten hade tillgodogjorts företrädaren. 

Handlingsrekvisitet tillmäts, som ovan nämnts, betydelse även vid bedömningen av vårdslöshet 
mot borgenär. Bedömningen av handlingsrekvisitet i vårdslöshet mot borgenär framhålls exempelvis 
i NJA 1923 s. 500. I avgörandet hade den förlust som ett aktieköp inneburit och försäljningen av den 
betydande delen av bolagets tillgångar resulterat i att bolaget hamnat på obestånd samt försatts i 
konkurs, därmed förelåg brott. HD menade att bolagets ledamot måste insett att aktieaffären och 
försäljningen av tillgångarna skulle leda till obestånd.  

Det förekommer inte någon betydande skillnad hur handlingsrekvisitet ska tolkas i 
bestämmelserna om oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär. De ovan anförda 
rättsfallen visar emellertid inte tydligt vad domstolen beaktar vid bedömningen av 
handlingsrekvisitets förekomst. Domstolen gör snarare ett konstaterande om det förekommit något 
avhändande eller inte. Vid bedömningen kan hänsyn tas till ekonomiska förhållanden och 
konkursboets ställning. Någon absolut värdegräns finns emellertid inte upprättad, vilket gör 
bedömningen mer problematisk.130  
 
4.2.3 Effektivitetsrekvisitet 
I bestämmelsen om oredlighet mot borgenär har effektivitetsrekvisitet inte samma innebörd som i 
bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenär. I den förstnämnda föreligger inte något krav på 
handlingens effekt, gärningen ska istället ske i ett specifikt ekonomiskt läge.131 Effekten har 
emellertid betydelse i bedömningen avseende vårdslöshet mot borgenär. I denna bestämmelse görs 
en bedömning om det föreligger något kausalsamband, någon effekt, mellan handlingen och den 
förmögenhetsrättsliga ställningen.132 Rekvisitet förekommer även i bedömningen avseende 

                                                   
127 Se avsnitt 3.1.1.   
128 Asp, P., Bokföringsbrott och legalitet, SvJT, 1999, s. 28.  
129 Se avsnitt 3.2.2; avsnitt 3.3.2. 
130 Ibid.   
131 Se avsnitt 3.2.2. 
132 Se avsnitt 3.3.2.  
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bokföringsbrott, men då det är en annan slags lagöverträdelse kommer detta inte tas i beaktning vid 
bedömningen av borgenärsbrotten.133  

Rättsfall på området skildrar delvis hur bedömningen av effektivitetsrekvisitet går till. I NJA 1983 
s. 163 dömdes en styrelseledamot och verkställande direktör för vårdslöshet mot borgenär. Enligt TR 
hade bolagets verksamhet fortgått under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för 
rörelsen. Gärningen hade framkallats genom gärningsmannens uppsåt och bidragit till bolagets 
obestånd. HD var enig med TR:s bedömning, men ansåg att straffet borde satts högre. Ett annat fall 
som tydliggör vad domstolen tillmäter betydelse vid effektivitetsbedömningen är NJA 1925 s. 404. I 
avgörandet dömdes en lantbrukare för vårdslöshet mot borgenär, genom lättsinnigt ingångna växel- 
och andra ansvarsförbindelser. Handlingen medförde att det förlorade beloppet inte stod i rimlig 
proportion till de tillgångar som fanns. Enligt HovR och HD ansågs gärningsmannen visat uppenbar 
vårdslöshet mot sina borgenärer, brott förelåg därmed.    

Det är tydligt att domstolen tillmäter effekten av gärningen betydelse vid bedömningen avseende 
vårdslöshet mot borgenär. Vid oredlighet mot borgenär kan det däremot påvisas att domstolen inte 
beaktar den eventuella effekten av gärningen. Domstolen lägger vikt vid om gärningsmannen i 
betydande grad försämrat den förmögenhetsrättsliga ställningen. Det kan däremot inte anses föreligga 
några specifika kriterier som domstolen förhåller sig till vid bedömningen. Istället sker en bedömning 
av om det föreligger något kausalsamband mellan den företagna gärningen och den eventuella 
effekten av handlingen.  

Ett rättsfall som tydliggör att kausalsambandet är svårt att visa är NJA 1977 B 36, vari en 
företrädare för ett bolag hade varit vårdslös mot sina borgenärer. Denne hade genom finansiering av 
köp disponerat över 8 000 000 kronor av det köpta bolagets tillgångar. HovR ogillade åtalet i helhet, 
då det inte var styrkt att finansieringen av köpet lett till bolagets obestånd. HD ogillade likaså åtalat 
i helhet. Bedömningen visar att då det inte är styrkt att en gärning framkallat obestånd faller åtalet. I 
Sverige har vi som utgångspunkt att hellre fria än fälla, in dubio pro reo, vilket leder till att domstolen 
har svårt att fälla en gärningsman för ett brott där obestånd förekommer.134 Om rekvisiten inte helt 
kan bevisas, sker ett friande istället för att en fällande dom utfärdas. Trots detta betraktas 
bedömningen av effektivitetsrekvisitet som relativt okomplicerade, då den likt bedömningen av 
handlingsrekvisitet huvudsakligen uppfattas som ett konstaterande. Det kan anses att de skilda 
rekvisiten i sig inte tillmäts stor betydelse, då samtliga måste vara uppfyllda för att ett brott ska 
föreligga. Det är således rekvisiten i kombination som tillerkänns betydelse.  

4.3 Oredlighet- och vårdslöshet mot borgenär jämfört med bokföringsbrottet 
Straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott utdöms, till skillnad från oredlighet mot borgenär och 
vårdslöshet mot borgenär, mer återkommande i praktiken.135 Antalet gärningsmän som erhållit 
straffrättsligt ansvar för oredlighet mot borgenär är få, främst då det är problematiskt att föra en 
bevisning om obestånd eller att det föreligger en påtaglig fara härför. Obeståndsrekvisitet ställer till 
problem för åklagare, då bokföring i många fall saknas eller att underlaget för den är bristfälligt. 
Rekvisitet föreskrivs i flertalet bestämmelser i 11 kap. BrB och därmed blir flera av dem svåra att 
tillämpa.136 Den betydande skillnaden mellan oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär 
samt bokföringsbrott att det sistnämnda inte inbegriper något obeståndsrekvisit. Ingen bevisning om 
obestånd behöver därmed läggas fram. Mot bakgrund av att rekvisitet saknas i bokföringsbrottet, är 
                                                   
133 Se avsnitt 3.1.2.  
134 Nowak, K., Oskyldighetspresumtionen, s. 32 f.  
135 Se avsnitt 1.1.  
136 Se avsnitt 3.1.3.  
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det främst detta brott som kan bevisas av åklagare. Det finns emellertid andra rekvisit som ska vara 
uppfyllda för att bokföringsbrott ska föreligga.137 Frågan blir därmed om dessa är lättare att bevisa än 
kravet på obestånd.  
 För att ett bokföringsbrott ska föreligga måste handlings- eller åsidosättanderekvistet och 
effektrekvisitet vara uppfylla. Det förstnämnda innebär ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten 
i enlighet med BFL och det sistnämnda innebär att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller 
ställning till följd härav inte i huvudsak kan bedömas. Vad gäller bokföringsskyldigheten ligger den 
straffbara gärningen i ett åsidosättande av 4 kap. 1-2 §§ BFL och 5 kap. 1-5 §§ BFL. I 4 kap. 1-2 §§ 
BFL föreskrivs de huvudsakliga kriterierna gällande bokföringsskyldighet, vilka sammanfattningsvis 
föreskriver att bokföringsskyldigheten innefattar att föra löpande kronologisk och systematisk 
bokföring, det vill säga grund- och huvudbokföring med verifikationer till samtliga bokföringsposter, 
att upprätta årsbokslut samt att arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat 
räkenskapsmaterial. Uppfylls inte dessa föreligger det objektivt sett ett bokföringsbrott.138  
 Av förarbeten har det skett uttalanden som innebär att straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott 
endast ska utdömas i allvarliga fall av åsidosättande av bokföringsskyldigheten. Vid en bedömning 
finns det tydliga kriterier att utgå från. Det föreligger inte några väsentliga oklarheter vad som 
inbegrips i begreppet bokföringsskyldighet, liksom det gör vid obestånd. I förarbeten har det 
framhållits att en enhetlig definition av bokföringsskyldigheten inte behöver införas i bestämmelsen 
om bokföringsbrott. Sedan nya BFL infördes saknas behov av en sådan definition, då 
Ekobrottsmyndigheten skapat utarbetade arbetsmetoder för att klargöra om rekvisitet är uppfyllt. De 
problem som funnits i samband med tillämpningen borde således ha minskat. Mot bakgrund av detta 
uttalande finns ett tydligt tillvägagångssätt vid bedömning av bokföringsskyldigheten.139 Vid en 
obeståndsbedömning saknas emellertid en tydlig bedömningsmall att utgå från. Det tillsammans med 
att bokföringen många gånger saknas leder till en svårighet för domstol att göra en fullständig 
obeståndsbedömning.140  
 I rättsfallet NJA 2007 s. 451 gällande Eleonore & Marcus AB fann HD att det förekommit 
affärshändelser i bolaget vilka borde ha bokförts och då vederbörande inte upprättat någon 
årsredovisning förelåg bokföringsbrott. Domstolen tar därmed kraven vid bokföringsskyldigheten i 
beaktning och uppfylls de inte föreligger ett brott.   
 Det räcker inte endast med att bokföringsskyldigheten har åsidosatts, rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning ska inte gå att bedömas till följd härav.141 Därmed kan avvikelser 
från bokföringsskyldigheten ske som inte leder till att straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott 
utdöms. Att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak ska gå att bedömas 
är mer problematiskt än att fastställa att bokföringsskyldigheten har åsidosatts. Främst med anledning 
av att effektrekvisitets konsekvenser kan skilja sig från fall till fall, en bedömning behöver inte vara 
den andra lik. Att ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten medfört att rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas i ett fall behöver inte medföra att 
samma handlande i ett annat fall får denna utgång.142  
 

                                                   
137 Se avsnitt 3.4.2.   
138 Ibid.   
139 Prop. 2004/05:69 s. 16 ff.    
140 Se avsnitt 3.1.3. 
141 Se avsnitt 3.4.2.   
142 Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S., Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 80 f.   



30  

 Det är klarlagt att kriterierna vid bokföringsskyldigheten har betydelse för utfallet och om hänsyn 
tas till förarbeten behöver det inte genomföras någon ändring av effektrekvisitet. Rekvisitet är väl 
inarbetat och det föreligger inte någon betydande problematik vid bedömningen av det.143 HD har i 
rättsfallet NJA 2004 s. 618 framhållit att årsredovisningen utgör en viktig del och om denna saknas 
kan bolagets ekonomiska resultat samt ställning i huvudsak inte bedömas. Ytterligare ett rättsfall vari 
HD bedömde att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning till följd av åsidosättande 
bokföringsskyldigheten inte kunde bedömas är NJA 1996 s. 384. I detta avgörande var ett antal 
verifikationer ägnade att vilseleda, varför det inte gick att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska 
resultat och ställning.  
 Det kan därmed konstateras att det föreligger skillnader i innehåll och vid tillämpning vad gäller 
oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär samt bokföringsbrott. Innehållet i 
bestämmelserna skiljer sig så till vida att bokföringsbrottet inte föreskriver något obeståndsrekvisit, 
vilket medför att bevisningen underlättas. Om det saknas en viktig del av bokföringsskyldigheten 
enligt 4 kap. 1-2 §§ BFL och 5 kap. 1-5 §§ BFL samt att detta åsidosättande anses allvarligt föreligger 
ett bokföringsbrott om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning till följd härav inte i 
huvudsak kan bedömas. Bevisningen vad gäller brottets art blir därmed mindre omfattande och brottet 
blir lättare att komma åt. Bokföringsbrottet är lättare att bevisa, då obeståndsrekvisitet saknas och 
tydliga kriterier för bedömningen av rekvisiten finns uppdagade. I praktiken skiljer sig oredlighet mot 
borgenär och vårdslöshet mot borgenär samt bokföringsbrott på så vis att det sistnämnda utdöms mer 
återkommande. Bokföringsbrott av normalgraden och grovt bokföringsbrott är vanligt 
förekommande i Sverige 144. Att bokföringsbrotten vanligen anmäls mer än borgenärsbrotten i 11 
kap. BrB behöver emellertid inte endast bero på att rekvisiten är lättare att uppfylla. De mål som 
prövas i HD och HovR fastställer innehållet i rättsfall. Målen behöver inte påvisa vilka brott som 
skett i landet, de måste inte ge en representativ bild. Myndigheternas selektion kan medföra att 
okomplicerade brott anmäls och når domstolen. Selektionen medför att det i första hand inte kan 
fastslås att de mål som når överinstanserna är representativa för alla bokföringsbrott som begås i 
landet. Det kan även vara svårt att upptäcka och utreda bokföringsbrott.145 Det behöver emellertid 
framhållas att domstolen har en restriktiv syn på brottet, främst då det har stor betydelse i arbetet med 
att motverka ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter i näringsverksamhet. Att 
bokföringsskyldigheten upprätthålls är viktigt för flera intressegrupper i samhället. Mot bakgrund av 
detta finns det anledning att betrakta bokföringsbrottet som allvarligt och höga krav ställs för att ett 
sådant ska vara av mindre grad.146  

4.4 De lege ferenda  
 
4.4.1 Klara och objektiva rekvisit  
Det råder enighet om att borgenärsbrotten i 11 kap. BrB inte fungerar. Åklagaren ställs inför 
besvärliga bevisproblem vad gäller obeståndsrekvisitet.147 Exempelvis har antalet gärningsmän som 
tillkännagetts straffrättsligt ansvar för oredlighet mot borgenär varit få. Det är istället bokföringsbrott 
som kan bevisas av åklagare, då det i sådana fall inte behöver föras någon bevisning om obestånd. 
Även om revideringar har gjorts för att lösa problematiken med borgenärsbrotten kvarstår de 
                                                   
143 Prop. 2004/05:69 s. 16 ff.  
144 Se avsnitt 3.4.2.  
145 Olsson, S., Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 67 ff. 
146 Se avsnitt 3.4.3. 
147 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 347 
ff. 
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subjektiva kraven på bevisning. Vidare har det inte heller varit genomförbart att ändra 
obeståndsbegreppet, vilket enligt Karlsson-Tuula är mycket otillfredsställande.148 Trots 
bevissvårigheterna menar Löfmarck att en effektivisering av straffbestämmelserna inte i första hand 
bör göras via en mildring av dessa subjektiva krav. Problematiken föranleder därmed frågan om det 
på något annat sätt går att främja bevisningen. Hur regelsystemet bör ändras är emellertid en mera 
kontroversiell fråga, vilken är svår att besvara.149 Det finns flera lösningar på problemet, bland annat 
tydliga och lättillämpade rekvisit, omvänd bevisbörda samt en sanktionsavgift.  
 En lösning är att mer tydliga och lättillämpade rekvisit bör eftersträvas. Legalitetsprincipen 
inbegriper ett obestämdhetsförbud, vilket bör kräva en förståelig utformning av bestämmelserna. Det 
ska tydligt gå att utläsa vad som är tillåtet och vad som kan medföra straffrättsligt ansvar. Att 
kriminalisera otillbörliga och illojala gärningar är inte rätt väg att gå för att komma tillrätta med 
problemet enligt Löfmarck.150 En översyn av bestämmelserna bör snarast ske med anledning av att 
få brott utdöms i Sverige idag.  
 
4.4.2 Omvänd bevisbörda  
För att komma tillrätta med den svåra bevisningen vad gäller obeståndsrekvisitet skulle det, enligt 
Karlsson-Tuula, vara lämpligt att införa omvänd bevisbörda. Omvänd bevisbörda innebär att 
gärningsmannen ska visa att denne var solvent när handlingen företogs, istället för att åklagaren ska 
bevisa att gärningsmannen var på obestånd när gärningen begicks eller att det förelåg en påtaglig fara 
härför. En sådan bevisbörda skulle, enligt Karlsson-Tuula, gagna syftet med regleringen av 
borgenärsbrotten i 11 kap. BrB.151 Då gärningsmannen vid borgenärsbrotten vanligen innehar en 
bristfällig bokföring eller att underlaget för den är bristfälligt blir det svårt att erhålla en uppfattning 
om hur den ekonomiska ställningen i företaget har varit. Dessa omständigheter tillsammans med att 
brottet vanligen begås i en lång tid tillbaka medför svårighet för åklagaren att bevisa att 
gärningsmannen kom på obestånd, eller om så är fallet vid vilken tidpunkt.152 Om omvänd bevisbörda 
infös i lag åligger det istället gärningsmannen att visa att denne inte var på obestånd eller att det inte 
förelåg en påtaglig fara härför, vilket skulle underlätta. Åklagaren behöver därmed inte föra bevisning 
om omständigheter som det, i flertalet fall, nästintill inte går att bevisa.153  

Under oktober månad 1981 intervjuades Tommy Lindström, före detta chef för rikskriminalen, 
varvid denne uttalade att det i kampen mot ekonomisk brottslighet ibland bör tillämpas omvänd 
bevisbörda. Exempelvis ska de som inte deklarerar några inkomster, men som ändå har stora utgifter 
tvingas förklara kopplingen. Vidare framhöll denne att när det finns starka bevis mot någon, ska det 
antas att denne har begått brott om inte en rimlig förklaring kan ges. Detta uttalande erhöll emellertid 
kritik, då det kan strida mot rättssäkerheten. Som ovan nämnts skulle omvänd bevisbörda underlätta 
i flertalet brottsutredningar, men det bör beaktas att förslaget stött på kritik och att det inte endast 
varit framträdande. Med hänsyn till rättssäkerheten torde omvänd bevisbörda inte alltid vara självklar. 
Om en part exempelvis inte kan förklara ett innehav av flertalet kostymer dömes denne för brott, 
varvid en annan part som innehar tio miljoner kronor och kan förklara därför inte dömes för brott. 
Frågan som kan ställas är varför rättssäkerhetens krav endast gäller i det ena fallet och inte i det andra. 
Detta är inte så problematiskt som det vid en första anblick verkar. Vid narkotikabrott görs det 

                                                   
148 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 285. 
149 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 344 f. 
150 Löfmarck, M., Gäldenärsbrotten - tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken, s. 345.  
151 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 286. 
152 Se avsnitt 1.1.  
153 Karlsson-Tuula, M., Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 286. 
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exempelvis undantag när rättssäkerhet krävs. I sådana fall är rättssäkerheten inte lika framträdande.154  
Den omvända bevisbördan skulle vara motiverad då det krävs en betydande förändring för att komma 
åt borgenärsbrotten. Borgenärsbrotten bör fylla sin funktion som säkerhet för borgenärer, om de 
fortsättningsvis tillämpas i den utsträckning som råder sätts detta syfte ur spel. Därmed bör 
rättssäkerheten vägas mot borgenärernas intressen, varvid borgenärernas intressen ska vara styrande 
i den insolvensrättsliga lagstiftningen 155. Att brotten i 11 kap. BrB inte fyller det framförda syftet 
påverkar inte endast borgenärernas förtroende till Sveriges rättsuppehållande funktion, utan även 
människornas. Vilket inte är i någons intresse.156 
 En omständighet som talar för omvänd bevisbörda är att det har föreslagits i det nya samlade 
insolvensförfarandet. I förslaget uppges att när ett insolvensförfarande ska konverteras från 
egenförvaltning till ett förvaltarlett förfarande är det gärningsmannen som ska visa att denne är 
solvent. I Sverige har det således tagits små steg till omvänd bevisbörda i brottsmål, men om steget 
inte fullt ut kan ske bör, enligt Karlsson-Tuula, försök tas till att pröva vilka konsekvenser införandet 
skulle få för borgenärsbrotten.157 Då det skett reformer utan att bestämmelserna erhållit ökad 
betydelse måste ett nytt reformarbete påbörjas. Att lagstiftaren inte kommit tillrätta med 
problematiken är, enligt Löfmarck, att lagstiftarens ansträngningar till största del varit förfelade.158 
Karlsson-Tuula har som förslag angett att lagstiftaren inleder ett nytt reformarbete med ett 
komparativt inslag. Straffrätten är unik men det vore möjligt att undersöka andra rättsordningar och 
dess påföljder för att se hur 11 kap. BrB skulle kunna förändras.159 Idéer kan även tas från andra 
länder, varvid omvänd bevisbörda varit framträdande. Exempelvis gäller i Norge omvänd bevisbörda 
för misstänkta i brottsutredning. Då omvänd bevisbörda varit framträdande i andra länder finns 
tydliga indicier på att det är ändamålsenligt för att komma tillrätta med problematiken.160 I och med 
detta bör lagstiftaren se över möjligheterna i flertalet brottsutredningar, vilket vore intressant ur ett 
de lege ferenda-perspektiv.  
 
4.4.3 Sanktionsavgift  
Sanktionsavgift är en ekonomisk påföljd för överträdelser av vissa författningsbestämmelser, som 
erläggs till det allmänna.161 Det har gjorts utredningar om sanktionsavgifter på flera områden, bland 
annat på området för livsmedel, foder och djurskydd samt arbetsmiljö. Detta tyder på att det finns ett 
behov att sanktionera överträdelser i lag med ekonomisk påföljd. Sanktionsavgifter kan medföra 
tydlighet, effektivisering och förutsebarhet vilket krävs för att nå ett mer rättssäkert samhälle.162 En 
sanktionsavgift kan vara ett alternativ istället för straff, då sanktionen kan motsvara en straffpåföljd. 
Tidigare införanden har visat att effekterna varit gynnsamma.163 En alternativ lösning till problemet 
skulle, enligt Karlsson-Tuula, därmed vara att införa en sanktionsavgift för borgenärsbrotten i 11 kap. 
BrB.164 

                                                   
154 Heckscher, S., Kampen mot ekonomisk brottslighet – debatt och åtgärder*, SvJT, 1983, s. 24 f.  
155 Se avsnitt 2.1.1. 
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Enligt Karlsson-Tuula är det inte berättigat att lagstiftaren känner en oklarhet vid 
lagstiftningsärenden. Det är inte skäligt att domstolen ska reda ut frågor som lagstiftaren borde 
klargjort vid införandet i lag.165 Mot bakgrund av detta erfordras en förbättring avseende 
sanktionsavgift för att avlägsna problemet. Karlsson-Tuula anser att juridiska och fysiska personer 
samt ägare av verksamheter vid företagsrekonstruktion eller konkurs kan åläggas en sanktionsavgift. 
Vidare är det oklart huruvida en konkursgäldenärer eller konkursbon kan påföras en sanktionsavgift. 
Ett konkursbo är ett särskilt subjekt, vilket leder till en viss osäkert huruvida ett sådant kan åläggas 
en sanktion. Osäkerheten resulterar i ett ifrågasättande om en sanktionspåföljd kan möjliggöras, vilket 
är tämligen svårlöst då det exempelvis förekommer få förarbeten och lagrum på området.166  

Ytterligare ett ifrågasättande är huruvida en sanktionsavgift kan åläggas juridiska eller fysiska 
personer som är försatta i konkurs. En överträdelse kan medföra att ansvar blir aktuellt efter ett 
konkursbeslut och kan inte tillfalla annan än det ansvarsobjekt som framgår av lag. Andra fordringar 
än de som uppkommer innan konkursbeslutet kan medföra en sanktionsavgift, enligt Karlsson-Tuula. 
En straffbar handling av ett konkursbo borde medföra en sanktionsavgift, även om den skett efter 
konkursutbrottet. Vid brott utförd av en konkursgäldenär bör det utredas huruvida en sanktionsavgift 
skulle vara en möjlig påföljd istället för straff. Det skulle exempelvis vara aktuellt när ett ekonomiskt 
brott begås av en gärningsman innan konkurs. Enligt Karlsson-Tuula fordras det således en översyn 
av vad som ska gälla i sådana fall, de lege ferenda.167  
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5. Avslutande diskussion  

5.1 Inledning till avslutande diskussion  
I detta avsnitt framförs slutsats, varvid studiens syfte och frågeställningar besvaras i korta drag. I 
avslutande kommentarer framförs frågor som uppkommit i samband med studien, främst fortsatta 
forskningsfrågor på området.  

5.2 Slutsats  
Studiens syfte är att undersöka vilken problematik som föreligger vid tillämpning av oredlighet mot 
borgenär och vårdslöshet mot borgenär. För att nå syftet har tre frågeställningar uppställts och den 
första lyder: vad tillmäter domstolen i Sverige betydelse vid bedömningen av handlingsrekvisitet, 
obeståndsrekvisitet och effektivitetsrekvisitet i 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB. Efter studien 
har vi kunnat utröna att frågan är problematisk att besvara. I 11 kap. BrB uppställs tre objektiva 
rekvisit, vilka ska vara uppfyllda för att ett brott ska föreligga. Ett av dem är obeståndsrekvistet och 
bedömningen av detta skiljer sig inte åt beroende av bestämmelse. Domstolen ska beakta obeståndets 
förekomst snarare än vilken bestämmelse begreppet förekommer i. Borgenärsbrotten uppdagas främst 
i samband med konkurs, varvid presumtionsreglerna är angelägna. Dessa regler kan emellertid inte 
tillämpas vid brottsmål, då det i efterhand ska vara möjligt att fastställa att obestånd förelegat vid en 
viss tidpunkt. Enligt vår mening tar domstolen ändå dessa i beaktning vid borgenärsbrotten, då det 
snarare görs ett konstaterande att obestånd föreligger än en bedömning. En obeståndsbedömning vore 
emellertid inte möjligt att genomföra vid varje konkurs, då det hade lett till en ohållbar situation för 
företagare. Att obestånd är svårt att bevisa, hade medfört svårigheter för företagare att gå i konkurs. 
Vi menar att denna svårighet inte är i företagarnas intresse.  

Det är klarlagt att domstolen tar bokföring i beaktning vid en bedömning av obestånd, men när en 
sådan saknas blir bedömningen mer problematisk. I sådana fall måste hänsyn bland annat tas till 
framlagd bevisning och vittnesmål, vilka enligt vår mening kan vara styrda i en viss riktning. 
Ytterligare en bevisfråga som domstolen därmed måste ta hänsyn till är om den erhållna 
informationen är tillräcklig för att straffrättsligt ansvar ska utdömas. Vad gäller uppsåt tar domstolen 
hänsyn till gärningsmannens insikt, ju mer desto större sannolikhet för att straffrättsligt ansvar ska 
utdömas. Att obeståndbedömningen är problematisk råder det inga tvivel om. Det kan därmed 
ifrågasättas huruvida bestämmelserna, som inbegriper rekvisitet, strider mot legalitetsprincipen. Vi 
anser att en oklar bestämmelse eller ett oklart rekvisit inte föranleder att ett brott strider mot 
legalitetsprincipen och att straffrättsligt ansvar inte kan utdömas utan stöd i lag. Bakgrunden till detta 
är att det i praktiken är svårt att undgå rekvisit som föranleder skilda bedömningar.  
 Handlingsrekvisitet är, liksom de andra rekvisiten ett kumulativ sådant, varför domstolen ska ta 
det i beaktning. Enligt vår mening är bedömningen av rekvisitet relativt okomplicerad att genomföra, 
då det är tydligt utformat i sig självt. Det kan konstateras att domstolen snarare gör ett fastställande 
av att ett avhändande skett än en redogörelse för vad som tillmäts betydelse. Beträffande 
effektivitetsrekvisitet anser vi att domstolen lägger vikt vid om gärningsmannen i betydande grad 
försämrat den förmögenhetsrättsliga ställningen. Det går, enligt vår mening, inte att påvisa att 
domstolen förhåller sig till några specifika kriterier vid bedömningen, utan gör snarare en bedömning 
om det föreligger kausalsamband mellan handlingen och effekten av den. Det kan således konstateras 
att domstolen inte tillmäter de skilda rekvisiten var för sig någon särskild betydelse. Rekvisiten är 
emellertid kumulativa, vilket innebär att domstolen ska lägga vikt vid dem när en bedömning av brott 
sker. Enligt vår mening vore det önskvärt med ytterligare försök till att införa en absolut värdegräns 
för ett avhändande, då detta hade underlättat bedömningen och att fall döms utifrån samma kriterier.  
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 Studiens andra frågeställning lyder: varför utdöms 11 kap. 5 § BrB mer frekvent i praktiken jämfört 
med 11 kap. 1 § 1 st. BrB och 11 kap. 3 § BrB. Vi har funnit att det föreligger skillnad i innehåll och 
vid tillämpning av oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär samt bokföringsbrott. Vad 
gäller innehåll är den betydande skillnaden att obeståndsrekvisitet saknas i bokföringsbrottet, vilket 
medför att det främst är detta brott som kan bevisas av åklagare. Bokföringsbrottet består i ett 
åsidosättande av bokföringsskyldigheten i enlighet med BFL, därmed måste det fastställas vad 
bokföringsskyldighet innebär. Enligt vår mening finns det tydliga kriterier att utgå från vid 
bedömningen. Gärningen består i ett åsidosättande av 4 kap. 1-2 §§ BFL och 5 kap. 1-5 §§ BFL, vari 
det i 4 kap. 1-2 §§ BFL uppställs tydliga kriterier. Det räcker emellertid inte med ett åsidosättande 
utan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning ska i huvudsak inte gå att bedömas. Detta 
är enligt vår mening svårare att bevisa, då effektrekvisitets konsekvenser kan skilja sig från fall till 
fall. Även vid detta rekvisit finns det emellertid tydliga kriterier att utgå från, varför bedömningen 
underlättas. Vad gäller skillnader vid tillämpning utdöms bokföringsbrottet mer frekvent i praktiken, 
vilket enligt vår mening beror på att bevisningen blir okomplicerad när hänsyn inte tas till 
obeståndrekvisitet. De bokföringsbrott som är fastställda av domstol behöver emellertid inte ge en 
representativ bild, då kontrollmyndigheternas selektion kan medföra att endast okomplicerade brott 
når domstolen.  
 Studiens tredje frågeställning lyder: vad bör lagföras för att samtliga bestämmelser i 11 kap. BrB 
ska utdömas mer frekvent. Förslag på vad som bör lagföras för att bestämmelserna i 11 kap. BrB ska 
tillämpas mer frekvent är mer klara och lättillämpade rekvisit, omvänd bevisbörda samt en 
sanktionsavgift. Dessa förslag skulle enligt vår mening lösa problematiken vid bedömningen av 
borgenärsbrotten. Vi anser emellertid att denna fråga bör behandlas under avslutande kommentarer 
då det uppkommit några framtida forskningsfrågor i samband med den.  

5.3 Avslutande kommentarer 
Då det förekommer betydande problematik vid tillämpningen av borgenärsbrotten i 11 kap. BrB är 
frågan hur dessa bör förändras. Frågan är emellertid kontroversiell och svår att besvara. Vi anser att 
lösningen vore att införa mer tydliga och lättillämpade rekvisit, omvänd bevisbörda samt en 
sanktionsavgift.  

Enligt vår mening vore det önskvärt med en översyn av bestämmelserna i 11 kap. BrB för att de 
ska erhålla ökad betydelse. Mer klara och lättillämpade rekvisit bör således eftersträvas för att uppnå 
ett mer rättssäkert samhälle. Vidare anser vi att omvänd bevisbörda skulle underlätta tillämpningen 
av 11 kap. BrB, inte endast vid oredlighet mot borgenär och vårdslöshet mot borgenär utan vid 
samtliga borgenärsbrott. Utvecklingen av omvänd bevisbörda går långsamt men ändå framåt. Vi anser 
därmed att det vore önskvärt om stegen mot omvänd bevisbörda påskyndas för att rättsläget ska bli 
mer säkert för borgenärerna. Ytterligare en lösning på problemet vore, enligt vår mening, att införa 
en sanktionsavgift. Denna sanktion skulle fungera i avskräckande syfte. Vi menar att det ska vara 
möjligt att ålägga sanktionsavgift för fysiska personer som är försatta i konkurs. Det finns emellertid 
behov av ett klargörande, vad gäller möjligheten att ålägga ett konkursbo en sanktionsavgift.  
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