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Förord  

Vi har just avslutat vår kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi, inriktning 
redovisning. Arbetet har stundom varit både tidskrävande och ansträngande, men 
samtidigt mycket lärorikt och intressant. Under uppsatsens framväxt har många nya 
tankar och idéer kring ämnet väckts och om tid funnits hade vi gärna fördjupat oss i dessa.   

Vi vill rikta ett varmt tack till våra respondenter Birgitta Andersson på 
skattebrottsenheten, Gunde Olinge på Tingvalla advokatbyrå, Jan-Eric Nyman på 
åklagarkammaren, Christine Andersson på åklagarkammaren, Karlsson på en större 
revisionsbyrå samt Uno Johansson på Sörbygdens redovisning AB. Dessa har inte bara 
varit behjälpliga med intervjuer, utan även bidragit med råd och idéer.        

_____________________      _________________      _________________  

Rose-Marie Gustavsson             Anna Nyström               Linda Åhlin 



 
Sammanfattning  

I Sverige har den ekonomiska brottsligheten ökat stadigt sedan år 2001 och kostar 
samhället enorma summor pengar varje år. I takt med att skandaler som Enron och 
Worldcom uppdagats har mediaövervakningen skärpts och ekobrott alltmer hamnat i 
fokus. Det vanligaste anmälda ekobrottet är bokföringsbrott, vilket behandlas i denna 
uppsats.  

Bokföringens riktighet är mycket viktig i ett aktiebolag och har framförallt två syften, att 
verka som beslutsunderlag för företaget och dess intressenter samt fungera som 
kontrollunderlag för revision och beskattning. Det kan dock vara svårt för den 
redovisningsskyldige att hålla sig uppdaterade på alla lagar och regler då bokföringslagen 
har karaktären av en ramlag. Detta skapar ett visst tolkningsutrymme då detaljer om hur 
bokföringen ska skötas saknas i lagtexten, istället hänvisas till god redovisningssed. Då 
bokföringens tillförlitlighet är av stor vikt har revisorn en betydelsefull roll i att granska 
och säkerställa företagets löpande bokföring, årsredovisning samt förvaltning. Eventuella 
brister/avvikelser skall anmälas av revisorn, vilket har varit lagstadgat sedan år 1999. 
Denna plikt har dock alltmer börjat ifrågasättas, då antalet anmälningar är förhållandevis 
få.  

Syftet med undersökningen är att beskriva och förklara bokföringsbrottets karaktär, 
möjliga bakgrundsfaktorer samt revisionspliktens betydelse och påverkan.     

För att uppfylla syftet ligger ett hermeneutiskt synsätt till grund för undersökningen. Då 
ämnet är relativt outforskat har det fallit sig naturligt att välja en induktiv ansats och en 
kvalitativ metod. Uppsatsens empiriska material har samlats in genom personliga 
djupintervjuer med sex respondenter som alla besitter relevant kunskap, samt analys av 
fyra rättsfall.   

Slutsatsen av vår undersökning är att det typiska brottet innebär att bokföring saknas i 
samband med konkurs. Gärningsmannen är ofta en man i ett mindre bolag inom bygg- 
och transportsektorn, alternativt kontantbranschen. Som framkommer i studien är 
okunskap en bakomliggande orsak till att bokföringsbrott begås, däremot förefaller inte 
ramlagsutformningen få några större konsekvenser. Vidare framgår att revisionspliktens 
viktigaste funktion är att förebygga bokföringsbrott, i synnerhet de som begås av 
oaktsamhet. Avslutningsvis visar undersökningen att en majoritet av respondenterna 
upplever revisionsplikten som mycket viktig, då den borgar för att redovisningen håller 
tillräckligt hög standard.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer uppsatsens bakgrund att introduceras. Utifrån detta 
presenteras problemformulering, syfte samt uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Den ekonomiska brottsligheten har ökat stadigt i Sverige sedan 2001 och varje år 
beräknas dessa brott kosta samhället mer än 100 miljarder kronor (Ekobrottsmyndigheten, 
2006). Ekonomisk brottslighet återfinns inte i någon paragraf i lagboken utan beskrivs 
som vinningsbrott inom ramen för näringsverksamhet. Begreppet är ett samlingsnamn 
som innehåller många olika kategorier av brott, till exempel; bokföringsbrott, olika typer 
av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott (Canow 
& Korsell, 2004). Dessutom har den ekonomiska brottsligheten alltmer blivit ett led i den 
grova organiserade brottsligheten, vilket gör den mer komplicerad och svårutredd 
(Ekobrottsmyndigheten, 2004a).   

Det vanligaste anmälda ekobrottet är bokföringsbrott, något som de senaste årens 
skandaler och konkurser visar. Välrenommerade bolag som Enron och Worldcom har 
fallit för frestelsen att bokföra felaktigt, vilket fått mycket allvarliga konsekvenser för 
dem själva och deras intressenter. Detta har även medfört att mediaövervakningen skärpts 
och dessa brott hamnat i fokus (Ds, 2002:57).  

Bokföringens riktighet är mycket viktig i ett aktiebolag och har framförallt två syften, att 
verka som beslutsunderlag för företaget och dess intressenter samt fungera som 
kontrollunderlag för revision och beskattning (Dahlqvist & Elofsson, 2005). Enligt 2 kap. 
1 § bokföringslagen (1999:1078) är juridiska personer, samt fysiska personer som 
bedriver näringsverksamhet skyldiga att upprätta bokföring, undantag anges i 2-5 §. 
Bokföringsskyldighet innebär att fullgöra löpande kronologisk och systematisk bokföring, 
att upprätta årsbokslut samt att arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat 
bokföringsmaterial under minst tio år (Emanuelsson Korsell, 2002). Enligt 11 kap. 5 § 
brottsbalken (1962:700) gör den sig skyldig till bokföringsbrott som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosätter denna skyldighet enligt bokföringslagen.   

Bokföringslagen är utformad som en ramlag, vilket innebär att inga detaljer om hur 
bokföringen ska skötas återfinns i lagtexten. Istället hänvisas till begreppet god 
redovisningssed, vilket kan medföra ett visst tolkningsutrymme. En harmonisering och 
internationalisering av redovisningen är i antågande, och normer för redovisning 
utvecklas ständigt. Alla nya principer kan medföra att det blir svårt för den 
redovisningsskyldige att hålla sig uppdaterad på samtliga områden då reglerna inte klart 
framgår i lagtexten (Ds, 2002:57). Kriteriet för att bokföringsbrott ska föreligga är att 
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte ens i huvudsak kan bedömas 
utifrån bokföringen (Emanuelsson Korsell, 2003).    

Bokföringsbrott upptäcks bland annat av skatteverket, konkursförvaltare samt revisorer, 
som har en extra viktig funktion att fylla då dessa har störst insyn i bolaget. Enligt 9 kap. 
1 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ett aktiebolag ha minst en kvalificerad revisor, 
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vilken utses av ägarna. Revisorns uppgift är att granska företagets löpande bokföring, 
årsredovisning samt förvaltning. Sedan 1999 åligger dessutom en anmälningsplikt för 
revisorer vid misstanke om brott. Denna plikt har alltmer börjat ifrågasättas, då antalet 
anmälningar är förhållandevis få (Ekobrottsmyndigheten, 2004b). Många andra länder, 
exempelvis England, har slopat revisionsplikt i mindre bolag då de anser att nyttan inte 
uppväger dess kostnader (Thorell & Norberg, 2005). Detta har, även i Sverige, föranlett 
en debatt om revisorns vara eller icke vara i mindre bolag och de eventuella konsekvenser 
en avskaffning av revisionsplikten skulle kunna medföra för frekvensen bokföringsbrott.     

Efterforskningar visade att ovannämnda ämnen och dess samband är relativt outforskade 
och på grund därav, samt frågornas aktualitet, finner vi detta intressant att undersöka.  

1.2 Problemformulering  
Utifrån ovanstående resonemang kommer uppsatsen fortsättningsvis att utgå från följande 
problemformulering:   

1. Hur ser ett typiskt bokföringsbrott ut och begås flertalet bokföringsbrott på grund 
av oaktsamhet eller uppsåt? 

2. Får det några konsekvenser att bokföringslagen är en ramlag? 
3. Vilken betydelse har revisionsplikten i aktiebolag för uppdagande och 

förebyggande av bokföringsbrott samt vilka följder skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag kunna leda till? 

1.3 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva och förklara bokföringsbrottets karaktär, 
möjliga bakgrundsfaktorer samt revisionspliktens betydelse och påverkan.   

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att behandla aktiebolag i Sverige.          
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2. Metod  

Kapitlet inleds med en introduktion till vetenskapsteori samt beskrivning av några 
väsentliga begrepp. För att skapa bättre förståelse för valda metoder kommer en 
översiktlig förklaring ges även till alternativa ansatser. Metodval som behandlas är urval, 
datainsamling, intervjuförfarande samt studiens tillförlitlighet. 

2.1 Vetenskapsteori 
Ontologi är den mest övergripande nivån när det gäller att bestämma hur verkligheten är 
konstruerad medan epistemologi är antaganden om hur informationen ska insamlas i 
förhållande till verkligheten. Inom samhällsvetenskapen finns idag olika uppfattningar 
om hur världen ser ut och dessa har debatterats under århundraden. Antagligen är det 
omöjligt att komma fram till vilket synsätt som är det rätta. En av dessa vetenskapliga 
inriktningar är positivismen som grundar sig på naturvetenskapen. De grundläggande 
antagandena i denna lära är lagbundenhet, objektivitet och möjligheten till generalisering.  
Positivismen har mött stark kritik, då många hävdar att naturvetenskapens idéer inte går 
att överföra på samhällsvetenskapen. Motsatsen till positivismen kan sägas vara 
tolkningsläran, där bland annat begreppet hermeneutik ingår. Hermeneutiken menar att 
studier av människor och deras tankar och beteende skiljer sig helt från naturvetenskapen. 
Anhängare av den hermeneutiska ansatsen hävdar att varje situation är unik, det finns 
ingen lagbundenhet och ingen möjlighet till generalisering. Istället för att kartlägga en 
objektiv verklighet handlar det om att studera hur människor tolkar och skapar mening av 
verkligheten (Jacobsen, 2002). I denna uppsats söks inte någon generalisering eller 
lagbundenhet utan istället är syftet att beskriva och förklara den verklighet som undersöks. 
Detta får naturligtvis konsekvenser för hur data kommer att insamlas, vilket behandlas 
senare i detta kapitel.  

2.1.1 Induktiv kontra deduktiv ansats  
En deduktiv datainsamling utgår ifrån en teori om hur verkligheten är uppbyggd för att 
sedan testa denna teori mot det empiriska material som insamlas. Forskaren har således 
en förväntning och en förförståelse om hur världen är konstruerad (Artsberg, 2005). 
Kritiken mot denna typ av datainsamling är att den kan leda till att forskaren enbart söker 
sådan information som bekräftar teorierna och går följaktligen miste om annan viktig 
information (Jacobsen, 2002).   

Alternativet är en induktiv ansats där forskaren går från empiri till teori, det vill säga en 
teori utvecklas mot bakgrund av empirin (Artsberg, 2005). Idealet är att forskaren går ut i 
verkligheten helt förutsättningslöst, utan förförståelse och begränsningar. Det talas även 
om en öppen ansats, där forskaren är öppen för all information som framkommer vid 
datainsamlingen. Kritiker hävdar dock att den mänskliga faktorn gör det omöjligt för 
forskaren att vara helt öppen och utan förförståelse (Jacobsen, 2002).  

2.1.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
En kvantitativ ansats lämpar sig bäst då forskaren har goda kunskaper i ämnet som ska 
undersökas och är därmed lämplig när det finns en klar teori eller hypotes. Kvantitativ 



Metod  

  

5

 
metod gör det möjligt att generalisera och beskriva omfattningen eller frekvensen av ett 
fenomen. Enkätundersökningar är en vanlig form av kvantitativ metod.  Fördelarna med 
ansatsen är att det är möjligt att nå många enheter, och därmed få tillförlitlig information, 
till en förhållandevis låg kostnad. Nackdelarna är att undersökningen kan få en ytlig 
prägel, då frågeställningarna måste vara relativt enkelt formulerade. Ytterligare en 
nackdel är att forskaren enbart får svar på de frågor som ställs, det finns inget utrymme 
för ”ny” information. Kvantitativa metoder måste ofta vara deduktiva. Detta för att 
frågorna och svarsalternativen är fasta och forskaren måste således kategorisera data 
innan den insamlas (Jacobsen, 2002).     

En kvalitativ ansats, i motsats till en kvantitativ, karaktäriseras av öppenhet. Här används 
inte frågor med fasta svarsalternativ, utan det är intervjuobjekten som avgör vilken 
information som samlas in. Detta medför en flexibilitet som bland annat skapar 
möjligheter att ställa följdfrågor. Metoden lämpar sig bäst när forskaren har begränsad 
kunskap om fenomenet som ska studeras och vill utveckla nya teorier. Kvalitativ ansats 
gör det inte möjligt att generalisera utan bör användas när syftet är att beskriva och 
förklara ett fenomen. Nackdelar med denna metod är att informationen som samlas in kan 
bli alltför omfattande och oöverskådlig. Det krävs även mycket tid och resurser för att 
genomföra ingående intervjuer vilket medför att antalet respondenter måste begränsas. 
Kvalitativa metoder är oftast förenade med en induktiv ansats, dock med insikten att det 
är svårt att vara helt öppen (Jacobsen, 2002).   

2.1.3 Val av undersökningsmetod 
Ett hermeneutiskt synsätt ligger till grund för vår undersökning. Syftet är att beskriva och 
förklara hur våra respondenter uppfattar verkligheten och följaktligen söks ingen 
generaliserbarhet. Då inte mycket har skrivits om redovisningens roll i bokföringsbrott 
har en induktiv ansats valts. Vi har relativt liten förförståelse för problemet och utför 
intervjuerna med ett öppet förhållningssätt, utan hypoteser. Således tas utgångspunkten i 
empirin för att sedan utveckla en teori som är relevant. Vi är dock medvetna om att all 
vår förförståelse inte går att eliminera. Vid insamling av primärdata används en kvalitativ 
metod vilket tar sig uttryck i djupintervjuer med sex respondenter. Eftersom syftet är att 
förstå och förklara det undersökta fenomenet vill vi förhålla oss öppna och flexibla för all 
information som kan tänkas komma fram och då är en kvalitativ metod nödvändig.  

2.2 Urval 
Urval är ett begrepp som främst diskuteras inom den kvantitativa forskningen där 
generaliseringar är önskvärda. Urvalet av undersökningsobjekt är dock viktigt även när 
en kvalitativ metod används, som i denna studie. Då syftet med en kvalitativ intervju är 
att samla in ”ny” kunskap är det av stor vikt att rätt personer intervjuas. Detta medför att 
urvalet inte kan göras slumpmässigt utan måste övervägas noga. Detta kan i sin tur 
medföra att vår förförståelse inverkar på valet av respondenter, något vi har varit 
medvetna om och försökt reducera. När urvalet görs bör en så stor variationsbredd som 
möjligt eftersträvas, samtidigt som intervjupersonerna bör ha så goda kunskaper i ämnet 
som möjligt. Det är även viktigt att beakta respondenternas potentiella villighet att 
medverka samt förmåga att uttrycka sig om ibland känsliga ämnen. Dessa 
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undersökningsmetoder måste kombineras för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt 
(Holme & Solvang, 1997).   

Vid insamlingen av det empiriska materialet till denna uppsats har vi valt att intervjua sex 
personer som vi anser besitta relevant kunskap inom vårt forskningsområde. 
Respondenter med olika bakgrund, arbeten och ålder har valts för att skapa en bred 
kunskapsbas. Det rör sig om två eko-åklagare, en skattebrottsutredare, en 
konkursförvaltare, en godkänd revisor samt en redovisningskonsult. Vidare information 
om respektive respondent finner läsaren i empiriavsnittet, kapitel 3. De intervjupersoner 
som kontaktats har varit villiga att medverka i undersökningen, vilket medför att vi 
erhållit de respondenter som anses bäst lämpade. På grund av tidsbrist har främst 
respondenter hemmahörande i Karlstad valts, med ett undantag. När det gäller 
urvalsförfarande i rättsfallsanalysen har tre fall från Högsta domstolen samt ett från 
hovrätten använts. Dessa var de enda fall som fanns tillgängliga från de högre instanserna 
vilka vi vill använda oss av då de ger prejudicerande domar.   

2.3 Insamling av data 
Vid insamling av datamaterial finns ingen metod som lämpar sig bättre än den andra. Val 
av metod görs med utgångspunkt i problemformulering samt syfte och en bedömning får 
göras i varje enskilt fall (Winter, 1992).  

Insamlad data kan antingen vara av primär eller sekundär karaktär. Primärdata är 
information som tagits fram för den aktuella situationen, det vill säga för ett specifikt 
ändamål. Sekundärdata är befintlig data som samlats in tidigare eller som återges av 
någon annan (Artsberg, 2005). Vår undersökning består både av primär- och 
sekundärdata. Olika typer av data kan ge varandra stöd och styrka det forskaren kommit 
fram till i sin undersökning, men kan även användas för att ställa olika källor mot 
varandra (Jacobsen, 2002). 

2.3.1 Primärdata 
För att erhålla den information som är nödvändig för att kunna svara på 
problemställningen och uppnå uppsatsens syfte, används individuella, öppna intervjuer. 
En av fördelarna med den öppna intervjun är att respondenterna inte riskerar att påverka 
varandra, och därmed också vår undersökning. Nackdelen med vald metod är att den är 
mer tidskrävande beträffande de administrativa aspekterna i samband med en intervju, det 
vill säga att planera, genomföra och bearbeta en intervju. Andra kvalitativa metoder för 
insamling av data är gruppintervju och observationer. Dessa ansågs dock ej lämpliga i 
denna undersökning, då intresset ligger på den enskilda individens åsikter (Jacobsen, 
2002).  

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata kan samlas in på en mängd olika sätt. Det kan röra sig om litteratur, 
artiklar, medarbetares kunskaper etcetera. Att använda sekundär data är nödvändigt för 
att denna studie ska vara möjlig att genomföra på endast tio veckor. Nackdelarna med 
sekundära källor kan vara att det inte är säkert att de är anpassande till det aktuella 
problemet. Den sekundära datainsamlingen har för vår del rört sig om litteraturstudier 



Metod  

  

7

 
samt undersökning om det existerar någon tidigare forskning med anknytning till ämnet. 
Tidsskriften Balans har även den använts, trots att denna inte uppfattas som en 
vetenskaplig källa, något som diskuteras under rubrik 2.5. Vid urval av källor till dessa 
data är det viktigt att upprätthålla ett kritiskt angreppssätt, något som beskrivs närmare i 
avsnittet studiens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). För att komplettera intervjuerna har 
fyra rättsfall analyserats.  

2.4 Intervjuer 
En intervju kan bestå av sambandet mellan två eller flera personer, en eller flera 
intervjuare, en eller flera respondenter samt eventuella åskådare, där dessa rättar sig efter 
bestämda roller. I vårt fall rör det sig om en respondent samt en eller flera av författarna. 
Syftet med en intervju är att förmedla intervjuobjektets kunskap, upplevelser, 
erfarenheter, åsikter, attityder och värderingar till intervjuaren (Krag Jacobsen, 1993).  

2.4.1 Intervjuteknik  
När en intervju ska utarbetas måste forskaren ta ställning till vilken intervjuteknik som är 
mest relevant för situationen. Ett första val som författarna måste göra är att avgöra 
huruvida en individuell intervju eller gruppintervju lämpar sig bäst för undersökningen 
(Holme & Solvang, 1997). I vårt fall har vi valt att använda oss av individuella intervjuer 
då vi anser att varje respondent besitter värdefulla kunskaper som bör komma fram 
obehindrat. Därefter görs ett val rörande intervjuguiden där undersökningens syfte är 
avgörande för frågornas karaktär. Vid valet av strukturerad intervju, som främst används 
vid kvantitativa metoder, används ett bestämt schema där intervjuaren håller sig strikt till 
den föreskrivna ordningen (Winter, 1992). När valet faller på en ostrukturerad 
intervjuguide är frågorna öppna, vilket betyder att den tillfrågade själv kan utforma sitt 
svar (Winter, 1992). En öppen intervju medför också den fördelen att intervjuaren kan 
ställa följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar om detta känns nödvändigt 
(Ejvegård, 1996). Då detta är en kvalitativ uppsats använder vi oss av en semistrukturerad 
intervjuguide med tio öppna frågor. Detta för att få viss struktur i intervjuerna samtidigt 
som det ger respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Då vi vill fånga upp varje 
respondents egna åsikter samt förstå och förklara dessa lämpar sig denna intervjumall 
bäst.  

2.4.2 Bandspelare  
Vid genomförande av en intervju kan det vara svårt att enbart anteckna, då mycket av 
informationen från respondenten kan gå förlorad. En lösning på problemet kan vara att ta 
hjälp av en bandspelare, vilket vi gjort under samtliga intervjuer. I och med detta har vi 
kunnat lyssna igenom intervjun upprepade gånger, och om någon information inte 
uppfattats vid intervjutillfället har komplettering skett i efterhand. Intervjun brukar även 
flyta på lättare om bandspelare används eftersom ett mer naturligt samtal uppstår då 
intervjuaren inte behöver koncentrera sig på att anteckna. De nackdelar som kan uppstå 
när bandspelare används är att intervjuobjektet kan känna sig otrygg och obekväm i 
situationen att bli inspelad. Detta kan då påverka de svar som respondenten avger. Vi har 
dock försäkrat oss om att respondenterna inte upplevt bandspelaren som något problem 
(Jacobsen, 2002). 
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2.4.3 Ansikte mot ansikte eller telefonintervju 
När det skall tas ställning till om intervjun ska göras i möte med respondenten eller via 
telefon finns många för- och nackdelar för båda valen. En personlig intervju kan vara 
kostsam för intervjuaren i synnerhet om denne måste förflytta sig till intervjuobjektets 
arbetsort. I detta fall kan det både vara kostnads- och tidsbesparande att använda 
telefonintervju. Det har dock visat sig i undersökningar att det kan vara svårt att 
genomföra telefonintervjuer med öppna frågor (Jacobsen, 2002). I denna uppsats har 
personliga intervjuer genomförts eftersom respondenterna befinner sig på vår hemort, 
med ett undantag, och även för att vi anser att mycket av informationen kan gå förlorad 
vid en telefonintervju. Vi har även låtit respondenten välja plats och tid för intervjun, för 
att de skall känna sig så bekväma som möjligt i miljön. Detta har inneburit att vi utfört 
intervjuerna på respektive respondents arbetsplats.  

2.5 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta används för att beskriva en studies 
tillförlitlighet. Dessa är dock först och främst väsentliga när det gäller kvantitativa 
undersökningar där urval och mätinstrument är viktiga variabler. I kvalitativa studier har 
begreppen inte samma betydelse och därför följer här en övergriplig 
tillförlitlighetsdiskussion (Jacobsen, 2002).  

I vår studie har Holme och Solvangs (1997) idéer kring intervjuförfarande använts. Vi har 
utfört kvalitativa intervjuer med sex respondenter. Intervjumallen består av tio öppna 
frågor där intervjupersonen själv kan utveckla sina svar. Denna har diskuterats med vår 
handledare innan insamlingen av empirimaterialet påbörjats för att erhålla feedback. För 
att öka studiens tillförlitlighet har intervjuguiden, tillsammans med uppsatsens syfte, 
skickats ut till respondenterna i förväg. Detta för att de ska få möjlighet att förbereda sig 
och på så sätt kunna avge genomtänkta svar. Intervjuerna har inletts med en kort 
presentation av uppsatsens och författarnas bakgrund för att skapa ökad förståelse.    

Vid djupintervjuer måste intervjuaren förhålla sig på ett visst sätt för att inte påverka 
respondenten i för stor utsträckning. En induktiv ansats bygger på att ingen förförståelse 
finns för verkligheten som undersöks. Kritiker hävdar dock att det är en omöjlighet att ha 
ett helt öppet förhållningssätt. Eftersom vi är medvetna om vår förförståelse har åtgärder 
vidtagits för att minimera effekterna av denna, exempelvis genom att undvika ledande 
frågor. Vi har även försökt minimera våra egna kommentarer under intervjuns gång för 
att istället låta respondenten i största möjliga mån tala fritt utifrån intervjuguiden. Dock 
har följdfrågor ställts för att på så sätt få intervjupersonen att vidareutveckla intressanta 
spår. Vi är medvetna om att respondenten ibland styrts in på ”rätt” spår för att erhålla de 
svar som eftersträvas. Vidare bör forskare vara medvetna om att situationer och 
uttalanden kan misstolkas, något vi försökt eliminera genom att låta respondenterna 
korrekturläsa intervjumaterialet innan tryck (Holme & Solvang, 1997).   

När sekundärdata används innebär detta att någon annan samlat in dessa data, kanske för 
ett annat ändamål än vårt. Författaren har inte kontroll över de förhållanden som påverkat 
insamlandet av sekundärdata på samma sätt som primärdata. Av den orsaken måste 
författaren ta ställning till om datainformationen är tillförlitlig och användbar i studien 
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(Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). På grund av tidsbrist har vi endast sökt källor 
i Karlstads Universitets databaser och hemkatalog, samt på statsbiblioteket i Karlstad. 
Detta kan ha medfört att vi missat viss sekundärdata som möjligen hade varit av relevans, 
men då detta är en studie som skall utföras på endast tio veckor anser vi det omöjligt 
täcka av alla tänkbara källor. Mot bakgrund av att detta är en induktiv studie och att det 
ämne som valts är relativt outforskat har vissa problem uppkommit med att hitta relevant 
teori, vilket har bidragit till att den teoretiska referensramen kan uppfattas som något 
smal. Andra orsaker till detta är att redovisningsområdet präglas av praktisk litteratur 
utan större vetenskaplig förankring, samt kännetecknas av ständiga förändringar utav 
normer och regelverk. För att trots detta kunna bygga en relevant teori har även icke-
vetenskapliga tidsskrifter, som Balans, använts. Författarna är medvetna om att detta i 
viss mån minskar studiens akademiska tillförlitlighet, men å andra sidan blir uppsatsen 
mer relevant och givande för läsaren. Vi har försökt väga upp de begränsade teorierna 
med att lägga mycket energi på insamlande av det empiriska materialet, som vi anser är 
uppsatsens kärna. Författarna har vidare försökt förhålla sig kritiska till insamlad 
sekundärdata genom att noggrant väga olika källor mot varandra.            
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3. Empiri 

I detta kapitel redogörs för det empiriska material som insamlats under uppsatsens gång. 
Sex intervjuer har genomförts med respondenter som besitter den kunskap som vi anser 
krävs för att besvara uppsatsens frågeställningar. Ett antal rättsfall har även studerats 
för att stärka och komplettera intervjumaterialet.  

3.1 Beskrivning av respondenterna  

Birgitta Andersson 
Birgitta Andersson är 43 år och bördig från Värmland. Hon har studerat ekonomi vid 
Högskolan i Karlstad och har sedan examinationen 1994 varit verksam inom skatteverket. 
Först arbetade hon med taxering, därefter som skatterevisor med ansvar för 
brottsanmälningar och sedan 2004 som utredare på skattebrottsenheten.   

Skattebrottsenheten har funnits sedan 1998 och Karlstad är numera sammanslaget med 
Gävle, Falun och Örebro. De har till uppgift att utreda, i första hand skatteverkets men 
även konkursförvaltares, anmälningar. Tidigare sköttes detta av polisen, men det visade 
sig sedermera lättare att utbilda människor med redovisningsbakgrund på den nödvändiga 
juridiken, pedagogiken etcetera än vice versa.   

B Andersson har en känsla av att den ekonomiska brottsligheten ökat, men det är inget 
hon vet säkert. Hon tror att en eventuell ökning kan bero på att skatteverket har blivit 
bättre på att anmäla misstanke om brott. Även det faktum att skattebrottsenheten 
tillkommit medför att fler brott utreds. Tidigare var det ekopolisen som utredde 
ekonomisk brottslighet och de hade även andra ärenden till exempel bedrägerier, 
prioriteten på ekobrott är således en annan i dag.   

Gunde Olinge 
Gunde Olinge är 56 år gammal och arbetar sedan 1985 som advokat och 
konkursförvaltare. Han är född i Värmland men växte upp i Stockholm, där han också 
studerade och tog sin jur.kand. Erfarenhet av ekobrott har han fått genom brottsmål och i 
jobbet som konkursförvaltare. Konkursförvaltare är tillsammans med skattebrottsenheten 
de som anmäler flest bokföringsbrott.  

Då det gäller utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten genom åren har Olinge svårt 
att se någon ökning eller minskning av antalet brott. Han påpekar dock att det finns vissa 
trender i brotten. För ett 15-tal år sedan var skalbolagsaffärer populärt, medan det i 
dagsläget är byggbranschen som hamnat i fokus bland annat genom undanhållande av 
skatter och för sena inbetalningar.  

Jan-Eric Nyman 
Jan-Eric Nyman arbetar som åklagare vid åklagarkammaren i Karlstad. Han är 56 år 
gammal och kommer ursprungligen från Småland. 1971 började han studera juridik och 
ekonomi i Lund och har sedan 1979 arbetat som åklagare. I mitten av 80-talet flyttade 
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han och familjen från Nyköping till Arvika i Värmland. Sedan 1994 har han specialiserat 
sig på ekonomisk brottslighet och är idag en av länets två specialister inom ämnet.   

Nyman har en mångårig erfarenhet av att hantera ekonomisk brottslighet. Han anser att 
den ekonomiska brottsligheten delvis har blivit mer svårutredd och delvis förekommer 
mer frekvent, i varje fall på skrivbordet. Detta kan ha sin förklaring i att 
skattebrottsenheten har tillkommit sedan 1/1 1998 och att det görs fler anmälningar om 
brott inom angiven förvaltning. En anledning till att den ekonomiska brottsligheten blivit 
mer svårutredd är att det i brottsligheten används flera bolag som fakturerar varandra. 
Bland dessa bolag finns något bolag som endast har till uppgift att ställa ut fakturor och ta 
emot betalning. Dessa fakturor är antingen falska eller osanna och det fakturautställande 
bolaget sköter inte bokföring eller skatteredovisning. De formella företrädarna kan 
stundom vara fiktiva personer eller så kallade målvakter. ”Det har inte blivit mindre att 
göra och det har inte blivit lättare att göra det man måste göra. Utvecklingen är till viss 
mån skrämmande…” menar Nyman.  

Christine Andersson  
Christine Andersson är 39 år gammal och kommer ursprungligen från Skåne, men arbetar 
nu som eko-åklagare i Karlstad. Samtidigt skriver hon sin doktorsavhandling och 
föreläser inom ämnet ekonomisk brottslighet vid Karlstads Universitet. Hon tog sin 
jur.kand.1993 i Lund och kompletterade med internationell ekonomi, inriktning tyska. 
Sedan 1999 har Andersson varit verksam inom åklagarmyndighet, till att börja med som 
allmän åklagare, därefter ungdomsåklagare och de sista två åren i egenskap av eko-
åklagare.   

C Andersson anser att det är svårt att göra några generella uttalanden om den ekonomiska 
brottslighetens utveckling. Hon nämner dock att fokus riktades mot den här typen av 
brottslighet på 1970-talet då den kriminalpolitiska debatten kring ekonomisk brottslighet 
blossade upp. Det finns en stark koppling mellan synsättet på ekobrott och de politiska 
åsikterna om hur näringslivet ska styras poängterar C Andersson.  

Karlsson 
Respondenten önskar vara anonym och benämns därför enbart med efternamn. Karlsson 
är en medelålders man och arbetar som godkänd revisor på ett av Sveriges större 
revisionsbolag. Erfarenhet från redovisning hade han redan innan studierna, då han 
arbetat extra inom bankväsendet, som ekonomiassistent på en ingenjörsbyrå samt varit 
kassör för en förening. Efter 2 ½ års studier, 1998, började Karlsson arbeta på 
revisionsbolaget, samtidigt som han kompletterade med de kurser som fattades för 
revisorskompetens. Hans nuvarande befattning är gruppchef för ägarledda företag, under 
sig har han ca 25 personer, och han sitter även med i ledningsgruppen. Karlssons kunder 
är små- och medelstora företag och det är dessa han trivs bäst att arbeta med då de i 
synnerhet behöver revisorns hjälp. Ekobrotten som uppkommer i dessa bolag är småbrott 
som begås främst på grund av bristande kunskaper. När det gäller ekobrott på större 
företag är de oftast mer eller mindre organiserade.   
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Karlsson uppger att det är sällan han själv stöter på ekobrott i sitt arbete. I de fall det 
händer är det vanligast med mutbrott, exempelvis att en gåva ges till en kund och sedan 
inkluderas i företagets totala varukostnad. Han menar även att det är svårt för en revisor 
att upptäcka ekobrott då någon har syfte att undanhålla något, samtidigt som revisorn 
bara tittar på cirka 10 procent av det ekonomiska materialet. Förskingring är även det ett 
vanligt ekobrott, det kan exempelvis röra sig om en ekonomiansvarig som stjäl pengar. 
Med utgångspunkt i de företag Karlsson jobbar med upplever han inte att det skett någon 
förändring i den ekonomiska brottsligheten. Det kan tyckas att det skett en ökning men 
detta anser han bero på att media numera fokuserar i större utsträckning på ekobrott.  

Uno Johansson 
Uno Johansson är 59 år gammal och ägare till Sörbygdens Redovisning AB, en mindre 
redovisningsbyrå med fyra anställda och en omsättning på cirka två miljoner kronor. 
Johansson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och tog sin examen 
1971. Han har sitt kontor i det lilla samhället Hedekas som ligger i nordöstra Bohuslän. 
Företaget har ett hundratal klienter och behandlar allt från företagens löpande redovisning 
till bokslut. Johansson berättar även att sju klienter har sin post adresserad direkt till hans 
företag. Han sitter även med i en av fyra skattenämnder i Västra Götalands län varifrån 
han har viss erfarenhet av ekonomisk brottlighet, i dessa fall brukar det handla om 
sköntaxering. Han bedömer att ekobrotten har legat på en konstant nivå de senaste åren. 
Dock utför myndigheterna idag fler kontroller, vilket resulterar i att brotten oftare 
uppdagas.    

Nedan följer respondenternas svar utifrån varje forskningsfråga.  

3.2 Hur ser ett typiskt bokföringsbrott ut och begås flertalet bokföringsbrott på 
grund av oaktsamhet eller uppsåt? 
B Andersson menar att det finns flera typiska bokföringsbrott. Ett sådant är att 
företagaren slutar bokföra när en konkurs är nära, antingen avsiktligt eller att det helt 
enkelt inte blir av. Särskilt hos mindre företag är det brist på kunskap, slarv, tidsbrist och 
så vidare som gör att bokföringen inte blir rätt. Det finns även de som avsiktligt inte 
bokför eller gör sig av med bokföringen, som ett led i skattebedrägeri eller annan 
ekonomisk brottslighet. B Andersson vågar inte peka ut någon bransch som är 
överrepresenterad i ekobrottsstatistiken, alla branscher förekommer. Det är dock tydligt 
att löpande bokföring åsidosätts i kontantbranschen, där kontanta intäkter ska bokföras 
dagligen.   

På frågan hur B Andersson anser att de åtalades redovisningskunskaper ser ut menar hon 
att det ofta kan vara brist på kunskap, särskilt i mindre företag. Sedan finns det 
naturligtvis vissa som gör ett medvetet val när de inte bokför på rätt sätt, för att 
exempelvis undanhålla inkomster. Det är även mycket vanligt att företagare anlitar en 
bokföringsbyrå som hjälper till med räkenskaperna och dessa kan naturligtvis vara mer 
eller mindre bra. Andra försöker själva, trots bristande kunskaper och då blir det ibland 
fel. Det område som representerar flest oegentligheter är den löpande bokföringen. 
Istället för att bokföra kontanta intäkter/utgifter senast dagen efter att de inträffat, som 
bokföringslagen föreskriver, sker bokföringen en gång om året vilket inte är tillräckligt.   
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B Andersson gissar att den största delen av alla anmälda brott som skattebrottsenheten får 
in är små företag där det har blivit fel, vilket naturligtvis kan vara mer eller mindre 
medvetet. En minoritet är sådana företagare som medvetet bokför fel. Det är dock dessa 
fall som är svåra att utreda och här blir det även strängare straff.   

Olinge pekar på tre typiska fall av bokföringsbrott: 1) vederbörande struntar i att bokföra, 
bevarar inte räkenskapshandlingar och så vidare 2) den redovisningsskyldige sparar 
handlingar, men bokför ej 3) företagaren bokför, men bokför fel. Han menar att det 
absolut vanligaste bokföringsbrottet är en småföretagare som av ena eller andra 
anledningen helt enkelt struntar i att bokföra. Då företagaren själv saknar 
redovisningskunskaper anlitas en konsult som sköter bokföringen och det kan fungera väl 
inledningsvis. Sedan börjar det gå dåligt och företagaren anser sig därefter helt enkelt inte 
ha råd att betala byrån. Trots detta fortsätter han driva företaget, dock utan att bokföra. 
Detta resulterar sedermera i uppsåtligt bokföringsbrott, då det rör sig om en medveten 
handling. Ett annat exempel kan vara företagaren som gör avdrag för den privata 
telefonräkningen, småfifflande är inte ovanligt menar Olinge. De vanligaste branscherna 
är de som är svåra att kontrollera och här återfinns restauranger, frisörer och andra inom 
kontantbranschen. Den typiske gärningsmannen är den lille småföretagaren som inte är så 
insatt inom redovisning. Han är medveten om sin bokföringsskyldighet men saknar 
vidare kunskaper att göra det själv samt resurser att anlita någon annan.   

Olinge anser att de som gör sig skyldiga till bokföringsbrott har över lag bristande 
redovisningskunskaper, då merparten är mindre bolag. I stora bolag är det större summor, 
men det är dock sällan sådana brott uppdagas.   

Då det gäller frågan om det är främst oaktsamhet eller uppsåt som ligger till grund för 
bokföringsbrott menar Olinge; ”Det som lagförs mest är uppsåt, i den bemärkelsen att de 
vet att de ska ha en bokföring och har haft det förut, men nu av ena eller andra 
anledningen så struntar dom i det.”   

Nyman poängterar inledningsvis att det primära ansvaret för bokföringen ligger hos den 
som driver en bokföringspliktig näringsverksamhet, men att alla som befattar sig med 
bokföringen kan göra sig skyldiga till bokföringsbrott.  

Bokföringsbrott uppdagas, nästan uteslutande, i samband med en konkurs eller 
skatterevision. Nyman menar att det mest frekventa bokföringsbrottet är att den 
redovisningsskyldige (konkursgäldenären) inte har skött böckerna i slutfasen inför 
konkursen. Antingen har bokföringen försvunnit, till exempel i samband med en 
överlåtelse, eller så har företagaren inte bokfört alls. Detta skapar problem för 
konkursförvaltaren som skall uttala sig om till exempel obeståndets inträde och tidpunkt 
för upprättande av kontrollbalansräkning, och för de personer som är involverade i den 
brottsutredande verksamheten. Detta har sin största aktualitet när ingen 
räkenskapsinformation hittas. Det kan också röra sig om fall där den lille företagaren av 
ekonomiska skäl hamnar på obestånd och inte har råd att betala. Bokföringsbrott kan 
även upptäckas i samband med skatterevision, genom att böckerna inte skötts på rätt sätt, 
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och det finns då anledning att misstänka att intäkter undanhålls. Det mest typiska är dock 
att företagaren inte sköter böckerna inför konkursen.   

Nyman anser inte att det finns något representativt underlag för att ha en ståndpunkt 
gällande fördelning av bokföringsbrott mellan branscher. Detta på grund av skatteverkets 
punktinsatser, exempelvis inom restaurangbranschen, vilket genererar fler anmälningar. 
Den näringsverksamhet som dock visat sig innefatta mer problem än andra är den som 
hanterar kontanter, eftersom det här skapas ett utrymme för att undanhålla intäkter. 
Nyman anser inte att det är möjligt att dra några allmänna slutsatser om 
bokföringsbrottens fördelning mellan stora och små bolag. Det kan dock konstateras att 
små bolag är överrepresenterade i kontantbranscher. Även när det gäller gärningsmannen 
är det svårt att generalisera. Denne kan vara alltifrån grovt kriminell till den lille 
företagaren som i och för sig vill följa regelsystemet, men som av ekonomiska skäl 
stundom inte klarar av sina skyldigheter.   

För den primärt redovisningsskyldige sträcker sig kunskapen om redovisningsämnet så 
långt att de vet om att de är bokföringsskyldiga, men deras kunskaper om enskildheter är 
ytterst liten. Vissa har gått kurser och kan huvuddragen, men de allra flesta har ingen 
detaljkunskap alls. Detta gäller i synnerhet små verksamheter. Vad som krävs i dessa 
situationer är att de köper redovisningstjänsten från börjar till slut. Det är viktigt att dessa 
uppdragstagare (konsulter) informerar företagaren om vad som krävs för att 
redovisningsskyldigheten ska efterlevas. Konsulten som säljer redovisningstjänsten är i 
många fall inte medveten om detta ansvar. Det ligger dock i sakens natur att det, när en 
brottsmisstanke dyker upp, ter sig lätt för företagaren att säga att han inte blivit 
informerad och därför inte kände till sina skyldigheter.  

Nymans uppfattning är att företagare vet att de är bokföringsskyldiga men de känner ej 
till enskildheter i bokföringsskyldigheten. I de fall bokföring saknas föreligger ofta 
uppsåt, men finns det en bokföring som innehåller felaktiga enskildheter som är 
straffbara är det oftast oaktsamhet. Undantagsfallet är att intäkter undanhålls, vilket ofta 
grundas på ett uppsåt att till exempel reducera skatten eller bekosta ”svart” arbetskraft. 
Bokföringsskyldigheten kan åsidosättas utan att det är straffbart som bokföringsbrott. För 
straffansvar skall nämligen åsidosättandet medföra att det inte ens i huvudsak är möjligt 
att följa rörelsen förlopp, ekonomiska resultat eller ställning. Generellt kan sägas att det 
oftast är uppsåt när åtal väcks, det vill säga då huvudsakkriteriet är uppfyllt. Det bör 
nämnas att det i ett och samma fall kan föreligga oaktsamhet i ett visst avseende och 
uppsåt i ett annat.   

C Andersson börjar med att tydliggöra att inom åklagarmyndigheten delas alla ekomål in 
i fyra kategorier, där 1 är det lättaste och 4 det svåraste. Det absolut vanligaste 
bokföringsbrottet är en etta, det vill säga brott av normalgraden. Oftast rör det sig om en 
egenföretagare eller ett fåmansbolag, där affärerna inte gått så bra som vederbörande 
tänkt sig. När det börjar ”gå utför” saknas i regel tid, ork och pengar att sköta 
bokföringen och då konkursen är ett faktum föreligger bokföringsbrott.   

När det gäller anmälningsfrekvensen är små bolag överrepresenterade enligt C Andersson. 
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Den typiske gärningsmannen är, liksom vid andra brott, i huvudsak en man. Hennes 
uppfattning är att det finns vissa likheter i fråga om gärningsmanna profilen mellan 
ekobrott och brott inom IT-sektorn. I studier på IT-brott har det framkommit att det i 
huvudsak är välutbildade män i yngre medelåldern utan kriminellt förflutet som begår 
dessa brott och så karaktäriserar C Andersson även den typiske ekobrottslingen. Då de 
åtal C Andersson handlägger bygger på andra myndigheters anmälningar, kan hon inte 
uttala sig huruvida en bransch är mer signifikativ än någon annan. Dock har skatteverket 
inriktat sig på att granska kontantbranschen och byggbranschen, vilket därmed genererar 
fler anmälningar.  

Den redovisningsskyldige har, i alla fall i lindriga ekobrott, oftast inga exakta kunskaper 
om hur bokföringen ska upprättas, men att det ska göras är de flesta medvetna om. I 
större bolag krävs dock mer ingående kunskaper för att redovisa på rätt sätt vilket ställer 
högre krav på den bokföringsskyldige.   

C Andersson har svårt att uttala sig om det är främst oaktsamhet eller uppsåt som ligger 
bakom bokföringsbrott. Vad som är uppsåt eller grov oaktsamhet styrs av 
omständigheterna, och gränsdragningen mellan exempelvis grov oaktsamhet och 
likgiltighetsuppsåt är ibland otydlig.  

Det typiska bokföringsbrottet är, enligt Karlsson, att årsredovisningen inte avges i tid och 
då anses det inte föreligga full kontroll över företaget. Många mindre företag anlitar en 
bokföringsbyrå att sköta redovisningen. Aktieägaren eller styrelseledamoten förutsätter 
då att denne ska sköta vad den åtagit sig och kontrollerar därför inte att årsredovisningen 
levererats i tid. Även då en bokföringsbyrå anlitas är det fortfarande den primärt 
redovisningsskyldige som bär ansvaret att lämna in årsredovisningen trots att han kanske 
inte har en aning om att dessa regler existerar. I dessa fall är det främst okunnighet hos 
den primärt redovisningsskyldige samt en vårdslös redovisningsbyrå som ligger till grund 
för bokföringsbrott. Ett annat typiskt fall kan vara småföretagare med liten omsättning 
som helt enkelt struntar i den löpande redovisningen. Han spar istället alla papper och 
levererar dem till en bokföringskonsult bara några dagar innan deklarationen ska vara 
inne. Här rör det sig dels om för sent inlämnad årsredovisning och dels om underlåtelse 
att bokföra kontinuerligt.   

Karlsson tror att bokföringsbrott existerar inom alla branscher, det är emellertid vanligare 
i kontantbranschen. Företag som befattar sig med kontanthantering har oftare än andra 
tillfälle att inte bokföra sina intäkter på grund av att kunden inte kräver kvitto. 
Omedvetna fel i bokföringen kan dock företagare i alla branscher göra. Karlsson kan inte 
se att det skulle finnas någon typisk gärningsman, dock är det ofta ägaren som påverkar 
redovisningen i fel riktning även om själva bokföringen genomförs av någon annan, 
exempelvis en ekonomiansvarig.    

Karlsson menar att redovisningskunskaperna är bristfälliga på många håll. Att följa alla 
gällande lagar och regler som existerar inom redovisningsämnet är svårt och kräver att 
företagaren kontinuerligt uppdaterar sig, vilket inte alltid sker. Här finns inget uppsåt, de 
är helt enkelt inte medvetna om alla nya standards som uppkommer. Revisorn 
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tillsammans med redovisningsbyrån har en viktig roll i att informera om detta. Vidare 
anser respondenten att det är oaktsamhet som främst ligger till grund för bokföringsbrott. 
Naturligtvis förekommer även uppsåt, men i mindre utsträckning, ”… mindre fall större 
belopp” som Karlsson uttrycker sig. Ett exempel på uppsåtliga bokföringsbrott är de 
ägare som försöker gömma personliga kostnader i företaget och med största sannolikhet 
är de medvetna om att detta är fel.  

Johansson berättar att det inte är ofta han stöter på oegentligheter hos sina klienter. Dock 
har han varit med om att ett företag skrivit ”luftfakturor”, detta har emellertid rört sig om 
en engångsföreteelse. Vid beskrivandet av en typisk gärningsman bedömer Johansson att 
det handlar om en man i 30-50 års ålder. Han poängterar även att han aldrig råkat ut för 
att en kvinna försökt begå bokföringsbrott.   

Johansson upplever att bokföringsbrott främst förekommer i byggbranschen, i form av 
svarta löner och felaktig momsredovisning. Bokföringsbrott är också vanligt vid 
konkurser, då företagaren försöker ta ut kapital från företaget innan konkursen är ett 
faktum. Ett annat vanligt brott är förfalskning av fakturor. De kan antingen ställas 
till ”fel” företag eller vara ett sätt att dölja privat konsumtion.  

Johansson har en bestämd uppfattning om att grövre bokföringsbrott alltid sker med 
uppsåt medan det i lindrigare fall brukar ske av oaktsamhet. Han anser också att 
bokföringsbrott är ett storstadsfenomen som inte förekommer i någon större utsträckning 
på landsbygden. I nio fall av tio vet klienten att han är ytterst ansvarig för att bokföringen 
sköts på rätt sätt, men detaljkunskapen saknas. Johansson poängterar att det är viktigt för 
hans företag att informera klienten om dennes ansvar och att upplysa om vad som är 
acceptabelt. Det handlar om företagets rennomé och goda anseende bland myndigheter 
och andra företag. 

3.3 Får det några konsekvenser att bokföringslagen är en ramlag? 
B Andersson poängterar att det är många detaljer om bokföring som saknas i själva 
bokföringslagen, bland annat vilka krav som ställs på kontanthandeln. Den är med andra 
ord inte detaljstyrd vilket kan medföra att det blir komplicerat för den bokföringsskyldige 
att känna till alla enskildheter. Å andra sidan finns det särskilda regler för de flesta 
branscher och det är onödigt att skriva in alla detaljer om varje bransch i lagen. Driver 
man till exempel en restaurang är det bara den informationen som gäller 
kontantbranschen som är intressant och den fås bland annat genom branschorganisationer. 
Att bokföringslagen är utformad som en ramlag är inget argument som B Andersson hört 
från försvarets sida i utredningar och således medför inte detta något större problem. Det 
kan dock finnas ett förväntningsgap mellan det ansvar som företagare tror sig ha och det 
faktiska ansvaret. Det förekommer att företagare försökt vältra över ansvaret på byrån 
med argumentet att ”jag har ju skaffat en redovisningsbyrå och trodde att de fixar ju det 
här”. De flesta inser dock att det yttersta ansvaret vilar på dem själva. Det kan 
naturligtvis även vara så att byrån inte gjort vad de åtagit sig att göra och det kan då bli 
aktuellt att företagaren frias helt från ansvar. Möjligheten att åtala en medhjälpare, 
exempelvis en bokföringsbyrå, finns dock om denna kan anses ha gjort sig skyldig till 
bokföringsbrott.   
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I bokföringslagen framgår att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed. Olinge menar att då lagen är en ramlag, ger 
den inte en heltäckande bild utan andra källor till information får sökas. Här är det 
Bokföringsnämnden som kommer med allmänna råd, vilket är mindre bra anser Olinge. I 
grundlagen står det att den lagstiftande makten ska utgå från folket, det vill säga via 
riksdagen. Han menar att om de sedan delegerar detta ansvar vidare, i detta fall till 
Bokföringsnämnden, är det inte så lyckat ur demokratisynpunkt. Detta är dock inte 
typiskt bara för bokföringslagen. En lag bör vara förutsebar menar Olinge, det skall i 
lagen framgå vad som är tillåtet eller ej och begreppet god redovisningssed är inte 
greppbart för en vanlig företagare.   

Olinge tror inte heller att den redovisningsskyldige alltid är fullt införstådd om sitt ansvar 
gentemot gällande lagar inom redovisningsområdet. Många styrelseledamöter är inte 
medvetna om när de själva blir ansvariga och det personliga betalningsansvaret inträder 
exempelvis då likvidationsbestämmelserna åsidosätts.   

Det brister mångt och mycket i kommunikationen inom redovisningsområdet, vilket kan 
leda till att förväntningsgap uppstår menar Olinge. Redovisningskonsulten sköter 
bokföringen och skickar sedan balans- och resultatrapport till företagaren exempelvis 
månadsvis. Problemet är att företagaren inte läser rapporten, han förstår helt enkelt inte 
innebörden. Detsamma kan gälla revisorn när han skriver en revisionsberättelse och till 
exempel uppger att halva aktiekapitalet är förbrukat, så läses den inte av vederbörande. 
Här är det viktigt med kommunikation ifrån redovisningskonsulten och revisorn med 
försäkran om att företagaren förstår betydelsen av rapporten. Den redovisningsskyldige 
förväntar sig naturligtvis när han lämnar ifrån sig bokföringen att ”det där ska någon 
annan sköta”. Det är dock viktigt att redovisningskonsulten tydliggör för företagaren om 
det ansvar som åligger.   

Nyman anser inte att det skapar några problem att bokföringslagen har karaktären av en 
ramlag. Antingen rör det sig om stora företag med en ekonomiavdelning som har 
kompetensen, då medför lagen inte några svårigheter. De övriga anlitar nästan 
genomgående konsulter som sköter bokföringen. Nyman tror inte heller att begreppet god 
redovisningssed skapar några problem eftersom Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämndens råd och rekommendationer finns att tillgå. Sammanfattningsvis kan 
sägas att den redovisningsskyldige är fullt införstådd om sitt ansvar, men känner inte 
vidden utav detta ansvar.   

Ur ett straffrättsligt perspektiv kan det vara intressant att diskutera konsekvenserna av att 
bokföringslagen är utformad som en ramlag anser C Andersson. Inom den 
rättsvetenskapliga doktrinen har legalitetsprincipen och krav på skriven lag diskuterats i 
förhållande till bokföringslagen. C Andersson menar att den redovisningsskyldige inte 
alltid är införstådd om sitt eget ansvar när en extern bokförare anlitas. ”… om bokföraren 
gör fel eller om bokföraren inte gör det de ska kan det inte vara mitt ansvar, men det är 
det”, säger C Andersson.   



Empiri  

  

18

 
Visst får det effekter att bokförigslagen är utformad som en ramlag menar Karlsson. Är 
företagaren inte påläst på Redovisningsrådet och FARs rekommendationer om god 
redovisningssed, utan bara läser lagtexten, kan det lätt bli fel. Han anser vidare att en 
tydligare och mer avgränsad lag skulle vara att föredra. Respondenten påpekar även att 
svenska näringsidkare numera i stor utsträckning styrs av internationella normer.   

Karlsson tror inte att den redovisningsskyldige är fullt införstådd om sitt ansvar gentemot 
lagstiftningen, i synnerhet inte passiva styrelseledamöter. Styrelsen är skyldig att sätta sig 
in i företagets situation, vilket måste vara svårt för ett styrelseproffs som sitter i många 
olika styrelser.   

Att bokföringslagen är utformad som en ramlag menar Johansson bara är positivt. Det är 
svårt att skriva en heltäckande lag som behandlar redovisningens alla dimensioner. Han 
anser vidare att begreppet god redovisningssed är ett tillräckligt hjälpmedel för att kunna 
upprätta bokföring på ett korrekt sätt. 

3.4 Hur stor betydelse har revisionsplikten i aktiebolag för uppdagande och 
förebyggande av bokföringsbrott samt vilka följder skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag kunna leda till? 
B Andersson berättar att det förekommer anmälningar om brott från revisorer, till 
exempel brott mot aktiebolagslagen, men det sker inte i någon större utsträckning. Oftast 
när det gäller bokföringsbrott är vägen den att skatteverket får in en oren 
revisionsberättelse, sedan görs en skatterevision av bolaget och detta leder så småningom 
till en brottsanmälan. Det är denna anmälan som B Andersson och hennes kollegor på 
skattebrottsenheten utreder. Revisorerna har blivit mer medvetna om sitt ansvar eftersom 
även de kan bli anmälda om de inte efterlever sin anmälningsplikt. Dock finns det många 
bokföringsbrott som inte revisorn upptäcker, mycket beroende på att revision sker genom 
stickprov samt analys av resultat- och balansräkning. Sådant som inte finns med i 
bokföringen är nästintill omöjligt för revisorn att upptäcka, exempelvis oredovisade 
intäkter.   

På frågan om vilka följder ett avskaffande av revisionsplikten skulle kunna få, anser B 
Andersson att det beror på i hur stor omfattning skatteverkets revisorer väljer ut sina 
revisionsobjekt utifrån revisionsberättelserna. Om det är så att de väljs utifrån andra 
kriterier har det inte så stor betydelse. Även de påpekanden som görs utanför 
revisionsberättelsen bidrar dock naturligtvis till att förebygga bokföringsbrott. ”Får jag 
önska mig så tycker jag det är bra att den här revisionsplikten finns” menar B Andersson, 
men sen är det svårt att uttala sig om hur många brott det förebygger.   

Olinge anser att revisionsplikten är viktig främst för förebyggande av bokföringsbrott. 
Den lille företagaren är sällan någon skatteexpert, och bokföringsskyldigheten är mycket 
till för att just skapa ett underlag för beskattningen. Revisionsplikten är kanske inte lika 
betydande just för uppdagande, det vill säga att upptäcka bokföringsbrott, menar Olinge. 
Detta kan ha sin förklaring i att det finns ett beroendeförhållande mellan revisorn och 
hans klient och att revisorn därutav brister i sin anmälningsskyldighet.  
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Ett avskaffande av revisionsplikten, med införandet av en frivillig variant, tror han kan 
leda till att små företag inte blir reviderade. Ur revisionsberättelsen framgår bland annat 
om företaget har åsidosatt likvidationsbestämmelserna, till exempel om aktiekapitalet är 
förbrukat, vilket kan ge upplysningar till en fordringsägare hur han ska agera. Följden av 
ett avskaffande skulle därmed kunna vara att det minskar intressenternas tillgänglighet på 
information.  

Olinge anser dock inte att ett avskaffande skulle få några effekter på antalet 
bokföringsbrott. Han menar, i vart fall gällande uppsåtsbrotten, att om företagaren har 
inställningen att fiffla skulle han från början ha valt en annan associationsform än 
aktiebolag och därmed slippa insynen. De som inte har några kunskaper om redovisning 
har i regel någon som sköter bokföringen åt dem. Detta förutsätter givetvis en väl 
fungerande kommunikation dem emellan, det vill säga mellan redovisningskonsulten och 
företagaren.  

Sammantaget tycker Olinge att revisionsplikten i små bolag är nödvändig, och att det är 
bra att någon granskar dem.  

”Bokföring och redovisning är oerhört viktigt” menar Nyman. Att 
bokföringsskyldigheten fullgörs i enlighet med givna regler är viktig ur flera olika 
perspektiv. Det är angeläget för den bokföringsskyldige för att därigenom ha kontroll 
över verksamhetens ekonomiska utveckling. Det är essentiellt för affärspartners och det 
är viktigt för samhället. För en rättvis konkurrens och för ett riktigt skatteuttag måste det 
vara möjligt att förlita sig på bokföringen. Härigenom är det synnerligen angeläget att 
göra klart för alla bokföringsskyldiga vikten av att följa regelsystemet. Genom en riktig 
och rättvisande bokföring kan annan brottslighet uppdagas. Tyvärr förekommer det allt 
för ofta att bokföringsskyldigheten åsidosätts på sådant sätt att en adekvat granskning av 
verksamheten inte är möjlig. Upptäckten av bokföringsbrott är en betydelsefull källa för 
att kunna uppdaga annan ekonomisk brottslighet. Revisorn har här en viktig funktion att 
fylla, eftersom han anses inneha kunskap att finna dessa brott.   

Nyman påpekar att den lagrådsremiss som finns ingalunda innebär att företag inte 
behöver någon revisor, utan istället införs nya gränsvärden för krav på auktoriserad eller 
godkänd revisor. Vad som sägs är att om företaget inte når upp till en viss gränsnivå, 2 
utav 3 parametrar, behövs ingen auktoriserad revisor, eller godkänd revisor med 
revisorsexamen. När kravet på kvalifikationsnivån på revisorn infördes i aktiebolagslagen 
på 1980-talet var motivet att förhindra och uppdaga ekonomisk brottslighet.  
Revisionsplikten är viktig men med hänsyn till frekvensen anmälningar ifrån revisorer, är 
de i förhållande till totala antalet anmälda brott eller misstankar om brott inte särskilt stor. 
Det kan i sin tur bero på att vi inte haft anmälningsskyldighet så länge att det kunnat 
generera tillräcklig effekt. Nyman ser gärna att kompetensen är så hög som möjligt, 
eftersom det kan borga för att så mycket som möjligt som inte är önskvärt i en 
näringskälla upptäcks. Saknas den kompetensen är risken stor att det kommer att gå ett 
antal räkenskapsår innan förhållandena upptäcks. Detta kan innebära att näringsidkaren 
hamnar i en situation där brottsligheten blir grov, vilket den inte skulle ha blivit om den 
stoppats i tid och är då till nackdel för näringsidkaren. För den enskilde företagaren är det 
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med andra ord inte särskilt lyckligt, bortsett från den ärkekriminelle som utnyttjar 
systemet för att begå brott.   

Ekobrottsmyndighetens synpunkter, som remissinstans i förslaget, är att förändringen kan 
komma att öka den ekonomiska brottsligheten, och det håller Nyman delvis med om. 
Alla är gynnade av revisionsplikten, förutom den enskilde som försöker gynna sig själv. 
Han tror även att situationen kan bli den att när brottsligheten väl upptäcks kommer den 
att visa sig vara grövre än vad som skulle vara fallet vid högre kompetens. Dessutom 
kommer viss brottslighet inte att hittas överhuvudtaget. Revisionsplikten och dess 
utövande på ett adekvat och riktigt sätt borgar för att redovisningen håller tillräckligt hög 
standard.  

C Andersson anser att revisionsplikten är relativt viktig, något som även myndigheterna 
bedömer i och med de hårdare kraven på revisorernas anmälningsskyldighet. 
Myndigheterna skulle nog önska att revisorerna genomförde sin plikt mer. Vilka följder 
en avskaffning av revisionsplikten skulle få anser hon sig inte kunna ge något svar på, då 
frågan är alltför komplex.  

Karlsson menar att revisorerna har en viktig roll att fylla när det gäller förebyggande av 
bokföringsbrott som begås av oaktsamhet. När det gäller uppsåtsbrott spelar inte 
revisionsplikten någon större roll då dessa inte upptäcks i någon större utsträckning. 
Respondenten anser att lagen om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott 
är en ytterst svår lag. Till att börja med ska en anmälan ske redan vid misstanke om brott, 
visar det sig sedan att inget brott begåtts har revisorn åsamkat bolaget stor skada. 
Revisorn ska även avgå som en följd av detta vilket naturligtvis kan bära emot.  
Karlsson tror att revisionsplikten kommer att försvinna men att revisorns roll ändå 
kommer att förbli viktig, då exempelvis en bank aldrig kommer att låna ut pengar till ett 
företag som inte revideras. Även om revisionsplikten avskaffas kommer säkerligen 
många företag ändå ta stöd av en revisor. Revisorns roll kommer dock att förändras då de 
måste ha en bättre relation till sin kund, vilket i sin tur kommer att höja kvaliteten på 
revisionen. En avskaffning av revisionsplikten skulle även kunna få negativa 
konsekvenser, exempelvis skulle skatteverket bli tvungna att anställa fler revisorer och 
bolagen skulle således få tätare besök av skatteverket. Respondenten tror även att 
redovisningen i många fall blir sämre om ingen är med och stöttar företaget. Detta kan i 
sin tur leda till att bokföringsbrotten blir grövre än nödvändigt då de inte upptäcks i tid.   

”Det finns mycket som revisionsplikten är bra för” avslutar Karlsson.   

”Ingen alls” svarar Johansson på frågan om revisionspliktens betydelse. En av 
anledningarna till att lagstadgad revisionsplikt finns för aktiebolag är att skydda 
aktieägarnas intressen. I små bolag brukar det ofta bara finnas en ägare och därför skulle 
en avskaffning inte få några större följder. Johansson påpekar även att revisionsplikten 
innebär en stor utgift för ett litet aktiebolag och ett avskaffande skulle således kunna 
medföra stora kostnadsbesparingar för bolaget.  
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3.5 Rättsfall 
För att styrka det empiriska materialet har fyra rättsfall analyserats. Med bokföringsbrott i 
aktiebolag som utgångspunkt har tre fall från Högsta domstolen samt ett från hovrätten 
granskats. Anledningen till att inte fler fall har analyserats är att dessa är de enda som har 
påträffats i de högre instanserna och tingsrättens domar saknar prejudicerande värde. Då 
nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft den 1 januari 2000 har rättsfall från 
nämnda år och framåt valts för att undvika eventuella felbedömningar. Rättsfallen 
presenteras inte separat utan sammanställs utifrån de tre forskningsfrågorna, dock inleds 
med en kort presentation av respektive brottsrubricering.   

Rättsfall 1 (NJA 2004 s 618) 
Gärningsmannen har underlåtit att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning och 
därmed kan rörelsens resultat och ställning inte ens i huvudsak bedömas.   

Rättsfall 2 (NJA 2004 s 692) 
I detta fall har 156 falska fakturor bokförts till ett värde av 1 880 787 kronor. Till följd 
härav kan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas 
med ledning av bokföringen. Vederbörande dömdes även för skattebrott då felaktiga 
uppgifter lämnats i skattedeklarationen.  

Rättsfall 3 (NJA 2003 s 550) 
Bokföring saknas helt i detta fall, vilket har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak 
kan bedömas.   

Rättsfall 4 (RH 2003:39) 
Den faktiske företrädaren för bolaget har underlåtit att upprätta grundbokföring och 
huvudbokföring helt under en period om 16 månader. I och med detta kan rörelsens 
förlopp i huvudsak inte bedömas.   

Hur ser ett typiskt bokföringsbrott ut och begås flertalet bokföringsbrott på grund 
av oaktsamhet eller uppsåt? 
Verksamheterna i de valda rättsfallen är av varierande slag, det rör sig om film och nöje, 
glasmästeri, sanering samt taxibolag. Gemensamt för nämnda rättsfall är att det handlar 
om mindre bolag med relativt få anställda. Gärningsmannen är i samtliga fall en man, 
dock dömdes en maka för medhjälp vid ett av brotten. Ur rättsfallen kan utläsas att två av 
de fyra gärningsmännen tidigare är ostraffade och återfinns inte i brottsregistret. I 
resterande två fall saknas information om den dömdes bakgrund.  

De åtalade saknar kunskaper inom redovisningsämnet i rättsfall ett och tre. Bolaget i 
rättsfall tre anlitade av den orsaken en bokföringsbyrå att handha samtliga 
redovisningsrapporter. Betalning till byrån upphörde i samband med konkursen vilket 
resulterade i att konsulttjänsten avbröts.   

I tre av fallen är det oaktsamhet som ligger till grund för bokföringsbrottet. Som faktisk 
företrädare för bolaget åligger en skyldighet att kontrollera att bokföringen upprättas på 
ett betryggande sätt. De förekommande bristerna tillskrivs den redovisningsskyldige i 
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form av oaktsamhet oavsett om han själv upprättat bokföring eller anlitat en 
redovisningskonsult. I rättsfall två har gärningsmannen systematiskt bokfört falska 
fakturor till ett betydande belopp under lång tid. Han har även yrkat avdrag för ingående 
moms på de falska fakturorna. Högsta domstolen ansåg därför att vederbörande handlat 
med uppsåt.   

Får det några konsekvenser att bokföringslagen är en ramlag? 
Det framgår av rättsfallen att bokföringslagens utformning som en ramlag inte fått några 
större konsekvenser. I majoriteten av fallen verkar de redovisningsskyldiga tillsynes 
införstådda om sitt ansvar och tolkningsutrymmet har inte heller åberopats av de åtalade. 
Dock anser inte gärningsmannen i rättsfall ett att för sent upprättad årsredovisning är ett 
brott i sig. Detta framkommer emellertid i lagtexten och därmed kan det ifrågasättas 
huruvida vederbörande är införstådd om sitt ansvar gentemot gällande lagar på 
redovisningsområdet.   

I rättsfall tre kan ett visst förväntningsgap uttolkas då den bokföringsskyldige tror att han 
genom anlitande av konsult helt befrias från sin skyldighet att sörja för bokföringen. 
Vederbörande har fram till konkursen fullgjort sin betalningsskyldighet, men då 
konkursen var ett faktum upphörde inbetalningarna. Trots detta var gärningsmannen av 
uppfattningen att byrån skulle fortsätta redovisa, vilket resulterade i att bokföring 
sedermera saknades.     

Hur stor betydelse har revisionsplikten i aktiebolag för uppdagande och 
förebyggande av bokföringsbrott samt vilka följder skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag kunna leda till? 
Det är svårt att ta ställning till revisionspliktens betydelse i dessa fyra fall då det inte klart 
framgår vem som upptäckt och anmält oegentligheterna. Dock kan utläsas att revisorn i 
första fallet inte gjort någon stor sak av förseningen, enligt gärningsmannen. I rättsfall två 
har falska fakturor bokförts under lång tid utan att revisorn upptäckt detta. 
Revisionspliktens betydelse är därmed svår att fastsälla utifrån rättsfallen.  
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4. Teori och referensram 

I detta avsnitt beskrivs relevanta teorier för att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet inleds med en beskrivning av ekonomisk brottslighet i 
allmänhet för att sedan gå djupare in på teorier kring respektive forskningsfråga.  

4.1 Inledning 

4.1.1 Ekonomisk brottslighet 
Definitionerna på ekonomisk brottslighet är många, det som vanligtvis avses är dock ett 
brott som sker för vinnings skull inom ramen för laglig näringsverksamhet. De vanligaste 
ekobrotten i Sverige är skattebrott, brott mot borgenärer samt bokföringsbrott. Antalet 
anmälda ekobrott minskade under senare delen av 1990 talet för att sedermera åter öka 
från år 2001 (Canow & Korsell, 2004). En förklaring till ökningen kan vara att ekobrott 
numera har högre prioritet, vilket medför att de anmäls och utreds oftare av de viktigaste 
kontrollfunktionerna, skatteverket och konkursförvaltare. År 1998 skedde även en 
resursförstärkning då både Skattebrottsenheten och Ekobrottsmyndigheten bildades 
(Emanuelsson Korsell, 2002). Ekonomisk brottslighet kostar samhället enorma summor 
pengar varje år. Det är inte bara staten som drabbas i form av uteblivna skatter, utan även 
andra intressenter såsom kreditgivare och leverantörer gör stora förluster 
(Ekobrottsmyndigheten, 2004a).  

Det går att utskilja vissa trender inom den ekonomiska brottsligheten. En första trend är 
att den blir mer svårutredd, dels på grund av att brotten planeras noggrannare och dels till 
följd av att de tekniska hjälpmedlen blir allt mer komplexa. En andra trend är att den 
ekonomiska brottsligheten har blivit ett led i den organiserade brottsligheten och 
gärningsmännen har oftare än förut ett kriminellt förflutet. Den sista urskiljbara trenden 
är att så kallade målvakter placeras i bolagets styrelse och på så sätt gör brottslingarna sig 
oåtkomliga för lagen (Ekobrottsmyndigheten, 2004a).  

 

Figur 4.1. Frekvensen anmälda ekobrott i Sverige under åren 1995 - 2005 (Brottsförebyggande rådet, 2006). 
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4.1.2 Aktiebolag 
Ett aktiebolag är ett sätt för en eller flera personer att driva ett företag. Aktierna i bolaget 
kan även de ägas av en eller flera olika personer. Utifrån aktieinnehavet kan ägarna utöva 
inflytande på företaget genom att rösta på bolagsstämman (Kronqvist, Runesson & 
Sörgård, 1997). I samband med aktiebolagets registrering blir det en juridisk person. I 
och med detta har ägarna inget personligt ansvar för företagets förpliktelser, det vill säga 
dess skulder. Det finns två typer av aktiebolag, privata och publika. I båda varianterna 
krävs att ett aktiekapital tillskjuts vid bildandet och att detta kvarstår i bolaget. För 
privata bolag gäller en nedre gräns om 100 000 kronor och för publika är motsvarande 
gräns 500 000 kronor. Publika aktiebolag ska ha en styrelse bestående av minst tre 
ledamöter. I privata bolag är det tillräckligt med en ledamot i styrelsen, förutsatt att det 
finns en suppleant som kan tillträda om så skulle bli nödvändigt. Styrelsen väljs av 
aktieägarna på bolagsstämman, där även den revisor som ska granska bolaget utses 
(Kronqvist, Runesson & Sörgård, 1997; Hemström, 2005).  

4.2 Bokföringsbrottets karaktär 

4.2.1 Bokföring  
Bokföring är en synnerligen gammal tradition med anor från 2300 år före Kristus. 
Dokumentationen från denna tid består dock främst av minnesanteckningar med konton 
för fordringar och skulder. Genom att titta på den historiska utvecklingen kan en tydlig 
ökning av informationsrapporteringen konstateras, vilket har sin utgångspunkt i det 
ständigt växande informationsbehovet från företagets intressenter (Artsberg, 2005).   

Ur bokföringen kan företagets ekonomiska situation bedömas. Den beskriver det 
historiska händelseförloppet i företaget och fungerar därmed som ett oumbärligt underlag 
för beslutsfattande (Kronqvist, Runesson & Sörgård, 1997). Förutom att skildra den 
ekonomiska utvecklingen är bokföringen också bärare av information till företagets 
intressenter (Ds, 2002:57). 

4.2.2 Bokföringsskyldighet 
Bokföringsskyldigheten innefattar: 

 

Löpande bokföra alla affärshändelser, vilket skall ske kronologiskt och 
systematiskt. 

 

Upprätta årsbokslut eller årsredovisning innehållande företagets resultat och 
ställning vid årets slut. 

 

Arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annan räkenskapsinformation 
under minst tio år (Emanuelsson Korsell, 2002).  

Enligt 2 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är alla juridiska personer 
bokföringsskyldiga oberoende av om de bedriver näringsverksamhet eller ej. Några 
undantag görs dock för vissa föreningar och stiftelser med begränsade tillgångar, som 
inte bedriver näringsverksamhet (FAR, 2004). Aktiebolag, ekonomiska föreningar och 
handelsbolag hör dock till dem som alltid omfattas av bokföringsskyldigheten (Ds, 
2002:57). Fysiska personer och dödsbon ryms inom kretsen av bokföringsskyldiga endast 
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då de bedriver näringsverksamhet (FAR, 2004). Vid införandet av den nya 
bokföringslagen (1999:1078) utvidgades kretsen av bokföringsskyldiga, vilket har 
medfört att fler personer kan hållas ansvariga för bokföringsbrott. Dessutom har det skett 
en åtstramning i lagen, som medför högre krav på fullgörande av bokföringsskyldigheten 
i pressade lägen. Det är främst i nämnda situationer som behovet av en god överblick 
över ekonomin är som allra störst (Ds, 2002:57). 

4.2.3 Redovisningens rapporter  
I föregående avsnitt framgår att bokslutsföretag vid räkenskapsårets utgång skall upprätta 
årsredovisning eller årsbokslut. I 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) anges vilka företag 
som skall lämna årsredovisning och vilka som endast behöver avsluta den löpande 
bokföringen med ett årsbokslut. I aktiebolag, som denna uppsats behandlar, skall den 
löpande redovisningen alltid avslutas med en årsredovisning, vilket regleras enligt 
bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt 2 kap. 1 § nämnda lag skall 
denna bestå av följande delar:  

 

Balansräkning: Denna rapport visar hur företagets tillgångar och skulder 
förändrats under året, liksom dess förmögenhetsvärde, det vill säga egna kapital.  

 

Resultaträkning: En sammanställning av intäkter och kostnader i bolaget vid årets 
slut. 

 

Noter/tilläggsupplysningar: Noter används för att göra bokföringen mer 
lättöverskådlig, och inte onödigt detaljerad (Sandström, 2005) 

 

Förvaltningsberättelse: En rapport från ledningen där viktiga händelser 
kommenteras rörande företagets verksamhet, ställning och resultat. Dessutom 
skall den innehålla ett förslag om hur vinsten skall disponeras, alternativt 
förlusten behandlas. 

 

Kassaflödesanalys: Innehåller de konkreta betalningsströmmarna, vilket därmed 
eliminerar risken för subjektivitet som förekommer i de periodiserade rapporterna 
(Artsberg, 2005).   

Samtliga handlingar lämnas sedan till revisorn för granskning senast sex veckor före 
ordinarie bolagsstämma. Revisorn lämnar sedan sina iakttagelser till styrelsen i form utav 
en revisionsberättelse senast tre veckor före stämman, vilket diskuteras i senare avsnitt. 
Årsredovisningen skickas senast en månad efter stämman in till Bolagsverket där den blir 
offentlig handling (Sandström, 2005). 

4.2.4 Bokföringslagen (1999:1078)  
År 1999 tillkom den numera gällande bokföringslagen och ersatte då 1976 års 
bokföringslag. Den nya lagen behandlar ett smalare område då delar ur den gamla lagen 
överförts till årsredovisningslagen (Nilsson, 2005). Bokföringslagen gäller för juridiska 
personer, samt fysiska personer som bedriver näringsverksamhet om inte annat anges i 2-
5 § (Emanuelsson Korsell, 2002). Här finns regler om kretsen av bokföringsskyldiga samt 
praktisk bestämmelser såsom löpande bokföring, hantering och arkivering av 
bokföringsmaterial etcetera. Dessutom återfinns hänvisning till begreppet god 
redovisningssed (Nilsson, 2005).  
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4.2.5 Bokföringsbrott 
Det största antalet anmälda ekobrott faller inom ramen för bokföringsbrott. 
Bokföringsbrottet regleras i 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700):  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet 
enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra 
affärshändelser 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 kan i 
huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott…    

Det straffbara förfarandet innebär att åsidosätta bokföringsskyldigheten:  

Denna skyldighet innebär att fullgöra löpande kronologisk och systematisk 
bokföring, dvs. grund- och huvudbokföring med verifikationer till all 
bokföringsposter, att upprätta årsbokslut samt att arkivera verifikationer, 
bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial i Sverige, i ordnat skick och på 
betryggande sätt under minst tio år från utgången av det kalenderår då 
räkenskapsåret avslutades (Holmqvist et al., 2002, s. 11:50).    

För att bokföringsbrott ska föreligga krävs även att diskrepansen mellan den situation 
bokföringen anger och bolagets verkliga ställning är av viss omfattning. Vanligtvis 
tolereras därmed små fel och brister i bokföringen då dessa inte bedöms som 
bokföringsbrott (Holmqvist et al., 2002). Det är alltid bokföringen som är av relevans, att 
uppgifterna kan hämtas från annat håll, exempelvis genom att fråga företagsledaren, 
saknar betydelse (Dahlqvist & Elofsson, 2002). 

4.2.6 Huvudsakskriteriet 
Som nämnts ovan, krävs att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i 
huvudsak kan bedömas utifrån bokföringen för att bokföringsbrott ska föreligga. Detta är 
det så kallade huvudsakskriteriet, vilket utgör ett viktigt underlag för att bedöma om 
handlingarna är att betrakta som bokföringsbrott eller ej (Emanuelsson Korsell, 2003). 
Det krävs således inte att bokföringen i alla tänkbara avseenden följer god 
redovisningssed, små avvikelser får förekomma (Ds, 2002:57). Inom doktrinen kan 
utläsas att huvudsakskriteriet är uppfyllt då avvikelsen på det bokförda värdet över- eller 
understiger 30 procent av det verkliga värdet (Emanuelsson Korsell, 2003).    

Utifrån huvudsakskriteriet finns tre typfall då bokföringsbrott föreligger, det vill säga då  

 

bokföring saknas, 

 

bokföringen är osann eller 

 

bokföringen går inte att kontrollera.  

I de fall bokföring helt saknas föreligger alltid bokföringsbrott. Huvudsakskriteriet är 
uppfyllt, eftersom det inte finns någon bokföring att bedöma. Då bokföringen är falsk rör 
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det sig om bokföringsbrott i de fall rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning 
inte i huvudsak kan bedömas. Då bokföringsposter inte går att kontrollera föreligger 
bokföringsbrott om huvudsakskriteriet är uppfyllt (Dahlqvist & Elofsson, 2002). 

4.2.7 Vem kan dömas för bokföringsbrott? 
En förändring som skett i och med den nya bokföringslagen är att kretsen av 
bokföringsskyldiga utvidgats (Ds, 2002:57). I 2 kap. bokföringslagen (1999:1078) 
återfinns bestämmelser om detta. En juridisk person, med vissa undantag, är alltid 
bokföringsskyldig för sin verksamhet. Även fysiska personer som bedriver 
näringsverksamhet är skyldiga att upprätta bokföring för denna. Aktiebolag hör som 
bekant till gruppen juridiska personer och är således alltid bokföringsskyldiga, även när 
verksamheten är vilande. I aktiebolag är styrelse ytterst ansvarig för att bokföringen 
kontrolleras på ett betryggande sätt. I små bolag är det inte ovanligt att ägare och styrelse 
är samma person och denne är således ytterst ansvarig för att bokföring upprättas enligt 
god redovisningssed (Hemström, 2005).  

Av allmänna principer följer dock att inte bara den som har formellt ansvar för 
bokföringen utan även den som har ett reellt ansvar, exempelvis en kamrer, kan dömas 
som medhjälpare eller i vissa fall även som gärningsman (Ds, 2002:57; Dahlqvist & 
Elofsson, 2002).  

4.2.8 Typiska bokföringsbrott 
Som nämnts i föregående avsnitt finns tre typfall av bokföringsbrott; bokföring saknas, är 
osann eller är inte möjlig att kontrollera. När ett företag går i konkurs är det inte ovanligt 
att hela eller delar av bokföringen saknas, vilket kan bero på flera saker. I den pressade 
situation företaget befinner sig då konkurs stundar, prioriteras ofta andra utbetalningar än 
till den bokföringsfirma som anlitats. Detta medför, i de flesta fall, att redovisningsbyrån 
slutar bokföra och inte heller lämnar in årsredovisning, vilket i sin tur leder till 
bokföringsbrott (Ds, 2002:57). Det kan även vara så att företagaren prövat att sköta 
bokföringen själv, men inte klarat detta. Många försöker hålla ordning på räkningar, 
fakturor och andra handlingar, men någon bokföring sker emellertid inte. I dessa fall är 
det främst otillräckliga personliga resurser samt bristfälliga kunskaper som ligger bakom 
bokföringsbrottet (Emanuelsson Korsell, 2003). Andra fall där det är vanligt att bokföring 
helt saknas är vid ägarbyten. Här finns en brist i lagstiftningen då klara regler saknas för 
vem som anses ansvara för bokföringen när företag byter ägare. I de fall bokföring saknas 
är det för det mesta även omöjligt att kontrollera densamma. Försök till rekonstruktion 
med hjälp av verifikationer och fakturor görs dock då det finns en misstanke om 
bokföringsbrott (Ds, 2002:57).  

När det gäller falsk bokföring finns det enligt litteraturen inget typiskt förfarande, utan 
detta kan te sig på många olika sätt. Sandström (2005) beskriver dock ett antal exempel 
på hur ”kreativ bokföring” kan se ut. För det första är det inte ovanligt att tillgångar 
övervärderas och skulder undervärderas, vilket strider mot god redovisningssed. Vidare 
förekommer det att resultatet manipuleras genom att en kostnad, exempelvis 
omstruktureringsutgifter, aktiveras som en tillgång. Ett tredje exempel är att intäkter för 
kommande år bokförs under löpande år. Dahlqvist & Elofsson (2002) nämner även att det 
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inte är ovanligt att fingerade eller oriktiga fakturor bokförs. Anledningarna till att 
bokföringen är falsk kan vara flera. Företagaren kan ha orsak att vilja ge sken av att 
företaget går bättre än i verkligheten. Detta kan ha en mängd förklaringar, exempelvis 
bonussystem knutna till aktievärdet eller önskningar om krediter eller banklån. Det kan 
även förhålla sig så att näringsidkaren vill ge intryck av att företaget går sämre än det 
egentligen gör, oftast för att undgå beskattning (Sandström, 2005).   

Bokföringsbrott kan vara ett sätt att dölja annan ekonomisk brottslighet, framförallt 
skattebrott. Detta kan vara fallet både då bokföring helt saknas och därmed inte går att 
kontrollera, samt då bokföringen är osann (Emanuelsson Korsell, 2003). Om så är fallet 
anses inte bokföringsbrottet utgöra ett särskilt brott (Dahlqvist & Elofsson, 2002). 

4.2.9 Gärningsmän 
När det gäller gärningsmän är just män kraftigt överrepresenterade vid bokföringsbrott. 
Endast tio procent av de misstänkta för denna typ av brott är kvinnor (Canow & Korsell, 
2004). Skälen till denna snedfördelning torde främst vara att män i större utsträckning än 
kvinnor driver företag och därmed har de möjlighet att begå bokföringsbrott. 
Bokföringsbrott upptäcks även till största delen genom konkursförvaltare. Då 
mansdominerade branscher, som bygg- och transportsektorn, dominerar i 
konkursstatistiken är det här flest bokföringsbrott uppdagas. Det är dessutom främst 
medelålders män som uppnått den yrkesmässiga ställning som krävs för att begå 
bokföringsbrott i bolag som de inte själva äger (Emanuelsson Korsell, 2003).    

Som tidigare nämnts krävs i regel viss utbildning, arbetslivserfarenhet och kapital för att 
etablera sig som företagare, vilket medför att gärningsmannen bör vara åtminstone 30 år 
gammal. I inledningsfasen av ett företags livscykel torde näringsidkaren även vara mån 
om att följa reglerna och sköta sin bokföring för att stabilisera företaget och få tillgång till 
banklån, vilket medför att gärningsmannen bör ha uppnått en viss ålder då brottet begås 
(Emanuelsson Korsell, 2003).   

Runt 20 procent av de åtalade för bokföringsbrott är tidigare straffade för något brott, 
dock är endast vart tionde bokföringsbrott återfall (Emanuelsson Korsell, 2003). Enligt 
Ekobrottsmyndigheten (2004a) är trenden att ekobrott numera även begås av personer 
med annan kriminell belastning, som ett led i grov organiserad brottslighet.   

Större företag har som regel en väl fungerande redovisningsavdelning med sakkunnig 
personal. Dessa bolag är även angelägna om att inte skada sitt rykte och följer i och med 
detta lagar och regler fullt ut. I mindre företag saknas däremot många gånger kunskap, tid 
och pengar för att fullgöra bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Det torde 
därmed vara en mer överhängande risk att bokföringen eftersätts i små företag än i större. 
Att bokföringen saknas helt är ovanligt förekommande i större företag. I de fall felaktig 
bokföring faktiskt förekommer blir dock konsekvenserna av detta allvarligare i dessa 
företag. Under senare år har välrenommerade bolag som Enron och Worldcom fallit för 
frestelsen att bokföra felaktigt, något som fått mycket allvarliga konsekvenser för dem 
själva och deras intressenter (Ds, 2002:57).  
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I Emanuelsson Korsell (2003) framgår att bristfälliga kunskaper om bokföringsämnet är 
en av de viktigaste förklaringarna bakom de bokföringsbrott författaren analyserat. 
Många tror att de besitter relevanta kunskaper men så visar sig ofta inte vara fallet. Även 
otillräckliga ekonomiska resurser för att anlita en bokföringsbyrå resulterar ofta i att 
bokföringen försummas.   

4.2.10 Uppsåt kontra oaktsamhet 
De två grundläggande skuldformer som förekommer i svensk rätt är uppsåt (dolus) och 
oaktsamhet (culpa). Ingen av dessa definieras i lagtext utan det har varit upp till praxis att 
utröna vad dess begrepp innebär. För vissa brottstyper krävs att handlingen begås med 
uppsåt för att ett straff ska kunna utdelas. När det gäller bokföringsbrott kan det dock röra 
sig om antingen uppsåt eller oaktsamhet, eller en kombination av de båda (Andersson, 
2004).   

En uppsåtlig gärning beskrivs allt som oftast som en handling som begås med vett och 
vilja eller att gärningsmannen förstår vad denne gör. Uppsåtsbegreppet delas upp i tre 
kategorier varav det första är direkt uppsåt. För att direkt uppsåt ska föreligga måste 
handlingen utföras medvetet och kontrollerat för att uppnå ett syfte eller mål. Följden av 
handlingen ska således även vara syftet med densamma. När det gäller den andra formen 
av uppsåt, indirekt uppsåt, rör det sig även här om följderna av handlingen. Indirekt 
uppsåt innebär att gärningsmannen förstår att den aktuella följden ska inträffa som ett 
resultat av handlingen, men det är inte följden som är själva syftet. Den tredje och sista 
formen av uppsåt kallas eventuellt uppsåt och blir aktuell både i förhållande till följder 
och gärningsomständigheter. När det gäller följderna krävs att gärningsmannen förstår att 
konsekvensen kan bli ett resultat av handlingen och att personen i fråga skulle ha utfört 
gärningen även då han varit säker på att följden skulle inträffa. Gällande 
gärningsomständigheterna ska gärningsmannen på samma sätt ha misstänkt att något  
förhöll sig på ett visst sätt och det ska även fastställas att personen skulle ha utfört 
handlingen även då han varit säker på att omständigheten förelåg (Andersson, 2004).   

Oaktsamhet (culpa) förekommer i två olika former, medveten oaktsamhet och omedveten 
oaktsamhet. För att oaktsamhetsbrott ska föreligga sker straffprövning i två steg:  

1. Avviker beteendet från ett godtagbart handlingssätt? 
2. Kan det begäras av ifrågavarande person att han i den aktuella situationen 

skulle iaktta erforderlig aktsamhet eller avstå från att agera? (Dahlqvist & 
Elofsson, 2005, s.102)   

Medveten oaktsamhet innebär även det en misstanke om att handlingen kan få en viss 
följd och skiljer sig från eventuellt uppsåt så till vida att gärningsmannen inte skulle ha 
företagit gärningen om han varit säkert på att följden skulle inträffa. Omedveten 
oaktsamhet kan beskrivas som underlåtande att undersöka och kontrollera hur något 
förhåller sig. Gärningsmannen borde ha förstått att handlingen skulle leda till en viss följd 
och har inte visat tillräcklig aktsamhet när det gäller att undvika detta. Det förutsätts dock 
att personen i fråga inte velat utföra den otillåtna handlingen (Andersson, 2004).  
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4.3 Bokföringslagens utformning som ramlag 

4.3.1 Inledning 
Bokföringslagen har karaktären av en ramlag. Lagstiftaren har inte i detalj ställt upp hur 
kraven för bokföring ska uppfyllas, utan istället angivit att bokföring ska upprättas i 
enlighet med god redovisningssed (Ds, 2002:57). Detta innebär att lagtexten kompletteras 
med dels allmänna råd från olika normbildare, till exempel Bokföringsnämnden, och dels 
med praxis och doktrin. Ett av syftena med att utforma bokföringslagen som en ramlag är 
att normbildningen lättare kan anpassas efter utvecklingen på redovisningsområdet (Asp, 
1999).  

4.3.2 God redovisningssed 
Ur 4 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) framgår att ”bokföringsskyldigheten skall 
fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed”. I Sverige har 
begreppet god redovisningssed används under lång tid och fungerar som en viktig bas för 
normbildningen. 1976 upphöjdes begreppet till lag och i samband med detta tillkom 
Bokföringsnämnden, som verkar som en viktig uttolkare inom området. Vid sidan av 
nämnden har även Redovisningsrådet, FAR och Riksskatteverket erhållit ett betydande 
inflytande som tolkare av begreppet (Nilsson, 2005). Enligt bokföringsnämnden 
definieras god redovisningssed, något förenklat, enligt följande:  

a. Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ såsom BFN, 
Redovisningsrådet eller, för de finansiella företagen, Finansinspektionen,  

b. de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i 
redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller  

c. en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som 
håller en god kvalitet (Bokföringsnämnden, 2006). 

Vad som är god redovisningssed avgörs dock ytterst av domstolarna med utgångspunkt i 
bokföringslagen samt årsredovisningslagen (Ds, 2002:57).  

Avsikten med införandet av det relativt övergripande begreppet i lagen är att skapa en 
flexibel normbildning. Relationen mellan god redovisningssed och redovisning tenderar 
därmed att göra normbildningen mer anpassbar, vilket är viktigt då informationsbehovet 
förändras kontinuerligt. Lagstiftaren kan omöjligt förutspå alla dessa förändringar, och en 
lag kan inte reglera samtliga detaljer, vilket gör begreppet god redovisningssed till ett 
oumbärligt komplement (Nilsson, 2005).   

Nackdelen med att använda sig utav begreppet härstammar från de branschdifferenser 
som förekommer. Inom olika grupper av företag finns också skilda uppfattningar om god 
redovisningssed, vilket har skapat problem för redovisaren (Nilsson, 2005).  

4.3.3 Normbildare inom redovisning 
Den svenska redovisningstraditionen utvecklas ständigt med införande av nya 
normbildande organ och förändrade normer. En tydlig tendens är synlig där alltmer 



Teori  

  

31

 
fokusering läggs på den ökande internationella publiken. De svenska börsbolagen 
förekommer idag i allt större utsträckning på utländska börser såsom Frankfurt, London, 
New York med flera. I takt med att de internationella normgivande organisationerna 
vuxit sig allt starkare, har det också uppstått vissa motsättningar kring 
bokföringsregleringen (Nilsson, 2005). Svensk normbildning har under de senaste åren 
haft en mittposition inom redovisningsområdet, med de kontinentaleuropeiska länderna 
på ena sidan och de anglosaxiska länderna på den andra (Artsberg, 2005).   

I och med införandet av IFRS (International Financial Reporting Standards) från och med 
1 januari, 2005, har dock vissa organ fått en allt mindre roll som normbildare. IFRS kan 
kortfattat beskrivas som ett internationellt regelverk med avsikten att skapa en 
harmoniserad redovisning av stora bolag. Uppkomsten av IFRS är ett led av beslut som 
fattats av EU år 2002, med IASB (International Accounting Standards Board) som 
normbildande organ (Nilsson, 2005). Föreliggande uppsats kommer dock enbart att 
omfatta de svenska normbildarna.  

Den viktigaste normbildaren är Bokföringsnämnden, en statlig myndighet som utger 
allmänna råd, vägledningar och uttalanden till företag. I nämnden sitter tio ledamöter, 
vilka samtliga utses av regeringen (Bokföringsnämnden, 2006). Nämndens huvuduppgift 
är att verka för utvecklandet av en god redovisningssed i företagens bokföring och 
offentliga redovisning, vilket gör dem till den mest betydande uttolkaren av begreppet. 
Trots att råden inte är tvingande för företagaren, åberopas dessa publikationer utav 
domstolarna i samma utsträckning som förekommande lagtext (Nilsson, 2005). 

4.3.4 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen återfinns i varje modern stats straffrättslagstiftning och ska fungera 
som en garanti för rättssäkerhet. Av principen följer  

 

förbud mot retroaktivt strängare lagstiftning, 

 

krav på att lagstiftningen ska vara begriplig och preciserad, 

 

krav på stöd i skriven lag samt 

 

förbud mot att tillämpa strafföreskrifter analogt, det vill säga utanför dess 
betydelseområde.    

I korthet ska principen garantera att medborgarna kan förutse när och hur de kan bli 
föremål för straffrättsliga ingripanden och hur olika gärningstyper är kriminaliserade 
(Dahlqvist & Elofsson, 2002; Asp, 1999).   

Petter Asp har i artikeln Bokföringsbrott och legalitet (1999) diskuterat effekterna av 
bokföringslagens utformning som en ramlag. Bakgrunden till artikeln är ett förslag om att 
bokföringslagen bör, än mer än i dag, anta ramlagskaraktär. Med utgångspunkt i att 
begreppet god redovisningssed inte är preciserat i lagtexten, diskuterar Asp inledningsvis 
huruvida avvikelser från god redovisningssed omfattas av bokföringsbrottet. Problemet, 
som Asp ser det, ligger i legalitetsprincipens krav på lagstöd för straffsanktioner, som 
nämnts ovan. Slutsatserna som dras av diskussionen kring detta är att en överträdelse av 
enbart god redovisningssed inte faller under bokföringsbrott, såvida inte 
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huvudsakskriteriet är uppfyllt. Detta medför att om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat 
och ställning kan i huvudsak bedömas utifrån bokföringen, trots att god redovisningssed 
åsidosatts, föreligger inget bokföringsbrott. Det kan dock vara problematiskt att skilja 
mellan vad som är en överträdelse av lagen och vad som är en överträdelse av god 
redovisningssed. Kontentan av artikeln är att ramlagstiftning, som kompletteras av 
allmänna råd och normer, är problematiskt utifrån legalitetssynpunkt. 

4.4 Revisionspliktens betydelse 

4.4.1 Revisionens roll 
”Revision ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella information. Revision är 
därmed en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle”. (FAR, 2005 s. 
12).   

Revision är en mycket gammal företeelse och har existerat i samhället sedan urminnes 
tider. Det var dock inte förrän 1899 som de svenska revisorerna organiserade sig och 
bildade Svenska Revisorssamfundet (SRS) (Artsberg, 2005). Den uppdelning som idag 
finns inom revision är extern, intern, statlig, kommunal, miljö samt statlig 
taxeringsrevision (FAR, 2005). Det är dock endast den externa revisionen som behandlas 
i denna uppsats.     

Enligt 9 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) skall alla aktiebolag ha minst en revisor, 
vilken utses av ägarna på bolagsstämman (Sandström, 2005). Revisorn skall inte bara 
tillvarata ägarnas intressen utan även utomstående intressenters. Det uppdrag som 
revisorn har är att kritisk planera, granska, bedöma och uttala sig om ett bolags 
årsredovisning, bokföring samt förvaltning (Dahlqvist & Elofsson, 2002).    

Enligt 14 § revisorslagen (2001:883) skall en godkänd eller auktoriserad revisor utföra 
sitt uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Revisorn skall följa de gällande 
jävsbestämmelser som finns. Revisorn måste vidare vara opartisk och självständig i sitt 
arbete samt upprätthålla kraven på tystnadsplikt (Dahlqvist & Elofsson 2002).   

Planera 
Revisionsarbetet inleds med en grundläggande planering av företaget och dess omvärld. 
Planeringen utgår från kunskapsinsamling om företaget, branschen, konkurrenter, kunder 
etcetera. På så sätt kan relevant information väljas ut och analyseras då det inte är möjligt 
att granska allt material.   

De centrala principerna i planeringsfasen är väsentlighet och risk. De är grundläggande 
och vägledande under hela revisionen. Definitionerna hjälper till att fastställa hur 
omfattande arbetet blir och vilken inriktning revisionen behöver ta för att erhålla så 
korrekt information som möjligt (FAR, 1994). Planeringsarbetet sammanställs i en 
övergripande revisionsplan som utgör underlag för ett granskningsprogram (FAR, 1994; 
FAR, 2005).   
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Granska 
Granskningsprogrammet bygger på revisionsplanen som utarbetats under planeringsfasen. 
Då varje företag är unikt anpassas programmet till varje enskilt bolag. Arbetssättet styrs 
av två metoder, granskning av kontroller och substansgranskning. Vid granskning av 
kontroller undersöks företagets egna interna kontroller såsom administrativa system. 
Substansgranskningen i sin tur sker i form av granskning av olika poster i resultat- och 
balansräkningen. Oftast används en kombination av dessa två metoder (FAR, 1994).  

Granskningen som revisorn utför måste dokumenteras, vilket sedermera blir ett bevis och 
en bekräftelse som intygar revisorns ställningstagande och rapporteringen (FAR, 1994; 
FAR, 2005).   

Rapportera 
Målet för revisorns granskning är att uttala sig om årsredovisning, räkenskaper samt 
förvaltning i en revisionsberättelse. Detta är den enda rapport som är obligatorisk enligt 
lag och även den enda dokumentation som är offentlig (FAR, 2005). Revisorn lämnar 
även andra rapporter, både muntliga och skriftliga, till olika beslutsorgan i bolaget, innan 
den slutliga revisionsberättelsen upprättas (FAR, 2005). I de fall revisorn upptäckt 
avvikelser som är av väsentlig grad måste detta meddelas i en oren revisionsberättelse. 
Revisorn skall dessutom tillstyrka eller avstyrka om  

 

resultaträkningen och balansräkningen fastställs, 

 

vinsten disponeras (eller förlusten behandlas) enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och 

 

styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet.  

Senast tre veckor innan ordinarie bolagsstämman måste styrelsen erhålla 
revisionsberättelsen (FAR, 2005).  

4.4.2 Revisionens intressenter 
Revision genomförs inte enbart för aktieägarna utan företaget har även andra intressenter 
som direkt eller indirekt har nytta av revisionen. De utomstående intressenterna delas upp 
i kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, företagsledning samt stat och kommun 
(FAR, 2005).  I det följande avsnittet kommer dessa intressentgrupper att redovisas 
närmare.   
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Figur 4.4. Revisionens intressenter (FAR, 2005, s.15).   

Stat och kommun 
Intresset av revision från stat och kommun rör inte enbart indrivande av skatter och 
avgifter, utan har även stor betydelse vid olika typer av stöd och bidrag till verksamheter.   

Ägare 
I ett företag som endast har en ägare är ofta kunskapen god om ställningen i 
verksamheten. Dock är det annorlunda i större bolag där det finns åtskilliga ägare som 
måste lita på att företagsledningen förser dem med rättvisande information. Här fyller 
revisionen en viktig funktion då ägarna själva saknar likvärdiga insynsmöjligheter (FAR, 
2005).  

Kreditgivare 
Denna grupp av intressenter består av investerare som bidrar med främmande kapital i 
verksamheten och på så sätt tar en finansiell risk. För dessa är det ytterst viktigt att 
erhålla information från revisionen för att kunna utvärdera bolagets framtida 
betalningsmöjligheter (Falkman, 2004).     

Leverantörer 
Ur leverantörens synvinkel är det essentiellt att känna till företagets betalningsförmåga, 
vilket de får från kreditupplysningsföretag. Här ingår för det mesta namnen på bolagets 
revisorer samt om revisionsberättelsen innehållit några anmärkningar eller upplysningar 
under de senaste åren.  

Företagsledning 
Revisionen är många gånger till stor nytta för företagets ledning då de kan erhålla 
revisorns synpunkter och bedömningar av företaget.    
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Anställda 
De anställda har ett personligt förhållande till företaget och av denna anledning är det av 
intresse för dem att få korrekt information.   

Kunder 
Företagets kunder är intresserade av att den ekonomiska informationen är korrekt för att 
därigenom kunna bedöma bolagets leveranssäkerhet (FAR, 2005). 

4.4.3 Förväntningsgap 
I ett företag finns det många olika intressenter som har nytta av revision. Dessa 
intressenter har förhållandevis skilda förväntningar och informationskrav på revisionen, 
vilket kan föranleda uppkomsten av konflikter (FAR, 2004). De senaste årens fall av 
skandaler och konkurser har gjort att allt fler blickar riktats mot revisionsarbetet. 
Situationer där omfattande ekonomiska kriser undgått revisorn under relativt lång tid har 
gjort att revisionsarbetet alltmer ifrågasatts (Artsberg, 2005). Detta har skapat ett ökat 
tryck från intressenter och resulterat i flertalet skadeståndskrav på byråer och även 
enskilda revisorer.   

Efter börskraschen inom IT- sektorn framkom krav ifrån bland annat skatteverket om att 
revisorerna även bör bejaka fiskala intressen, för att därmed förhindra liknande 
fallissemang i framtiden (Nilsson, 2005).   

Revisorskåren anser att intressenterna i många lägen förväntar sig för mycket av revisorn 
(Artsberg, 2005). Det är omöjligt för revisorerna att upptäcka alla oegentligheter då 
revisionsarbetet bygger på stickprov (FAR, 2004). Dessutom medför revisorns 
tystnadsplikt begränsningar i vilken information som får lämnas ut (Artsberg, 2005).  Det 
finns dock en viss oro hos kåren för användarnas bristande kunskaper gällande revisionen 
och dess rapporter. Därför har FAR omarbetat standardmallarna för revisionsberättelsen, 
vilket skall klargöra revisionens innehåll och vilka förväntningar som kan ställas (Nilsson, 
2005).  

Då de olika intressenternas förväntningar inte motsvarar vad revisorn faktiskt gör uppstår 
ett förväntningsgap (FAR, 2004). Förväntningsgapet kan beskrivas som ”skillnaden 
mellan användarnas respektive revisorernas uppfattning om syftet och innehållet i en 
revision” (Nilsson, 2005, s.110).   



Teori  

  

36

  

Figur 4.3. Förväntningsgapet (FAR, 2003, s. 111).  

Områden där förväntningsgap lätt kan förekomma: 

 

Årsredovisningens rapporter, det vill säga att den innehåller felaktigheter, 
exempelvis att lagret är fel värderat. 

 

Gällande företagets ekonomiska situation, i samband med obestånd eller konkurs. 

 

Vid ekonomiska brott såsom förskingring och andra oegentligheter (FAR, 2004). 

4.4.4 Upptäckten av bokföringsbrott 
För att upptäcka bokföringsbrott krävs tillgång till bokföringen vilket medför att det i 
regel finns tre olika tillfällen då felaktigheter uppdagas. Det första tillfället är vid extern 
eller intern revision, den andra situationen är vid taxeringsrevision och det tredje tillfället 
är i samband med konkursutredningar (Ds, 2002:57). Det är dock mycket ovanligt att 
någon annan än konkursförvaltare eller skatteverket anmäler bokföringsbrott. De 
anmälningar som görs lämnas till skattebrottsenheten och sedermera till åklagare då 
misstanke kvarstår (Kronqvist, Runesson & Sörgård 1997; Emanuelsson Korsell, 2003).  

Revisorer 
År 1999 lagstiftades anmälningsplikten för revisorer, vilket innebär att en revisor som 
kan misstänka ett brott skall anmäla detta. Kan misstänka är en förhållandevis låg grad av 
misstanke, vilket medför att revisorns anmälningsplikt inträder vid ett mycket tidigt 
stadium (Ekobrottsmyndigheten, 2004b).    
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Figur 4.4. Misstanketrappan (Ekobrottsmyndigheten, 2004b, s. 8)  

Alla anmälningar från revisorer leder dock inte till lagföring, vilket inte är så 
anmärkningsvärt med tanke på att alla som grips av polis inte heller med automatik 
lagförs (Ekobrottsmyndigheten, 2004b).   

Iakttagelser från revisorn skall enligt huvudregeln rapporteras till styrelsen utan skäligt 
dröjsmål (Ekobrottsmyndigheten, 2004b). Anmälningar från revisorer är dock fortfarande 
mycket ovanliga. En av förklaringarna kan vara den lojalitetskonflikt som revisorn 
befinner sig i på grund av sin beroendeställning till klienten. Detta kan medföra att 
revisorn inte heller letar efter felaktigheter och avvikelser. Vidare har revisorns förmåga 
att hitta väsentliga fel kommit att överskattas (Emanuelsson Korsell, 2003). Vid fel som 
revisorn upptäcker ska han dock först meddela styrelsen om sådana observationer och 
under vissa omständigheter anmäla till åklagare och avgå (FAR, 2005).  

Skatteverket 
En av våra äldsta organisationer är skatteverket som är ett serviceorgan. De ska ge stöd 
och råd till medborgarna, men dessutom upprätthålla sin kontrollfunktion (Emanuelsson 
Korsell, 2003). Det är skatteverket som beslutar om skatterevision ska genomföras och 
det behöver inte föreligga någon misstanke om brott för att en undersökning ska inledas. 
Skatterevisionen och skatterevisorns arbete är att granska företag så att de på ett riktigt 
sätt redovisar sina ekonomiska transaktioner och att den information som lämnas i 
deklarationen överrensstämmer med bolagets resultat och ställning. Förutom misstanke 
om skattebrott anmäler skatterevisorn även andra brott, som till exempel bokföringsbrott, 
bedrägeri och förskingring (Kronqvist, Runesson & Sörgård, 1997). Under mitten av 
1990-talet beslutade regeringen att bilda skattebrottsenheter inom alla skatteverk. Denna 
enhet utför förundersökningar, underrättelseverksamhet samt brottsförebyggande arbete 
(Skattebrottsenheten, 2006). Skattebrottsenheten utreder i första hand skatteverkets men 
även konkursförvaltares anmälningar, under ledning av åklagare (Emanuelsson Korsell, 
2003).    

Konkursförvaltare 
Vid en konkurs utses en konkursförvaltare för att omvandla gäldenärens tillgångar till 
pengar, och på så sätt tillvarata borgenärernas rätt. Konkursförvaltaren ska vara en 
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erfaren affärsjurist och är oftast en advokat (Emanuelsson Korsell, 2003). I 
konkursförvaltarens förvaltarberättelse ska det framgå varför gäldenären hamnat på 
obestånd, ges en översikt över tillgångar och skulder samt lämnas uppgift om återvinnig 
kan ske till konkursboet. Här sker även en utredning då det finns misstanke om brott. Har 
det skett ett brott mot borgenärerna, det vill säga ett övertramp av 11 kap. brottsbalken, 
måste konkursförvaltaren anmäla detta. De brott som uppdagas mest frekvent i samband 
med konkurs är oredlighet mot borgenärer samt bokföringsbrott (Kronqvist, Runesson & 
Sörgård, 1997).   

4.4.5 Åklagarens roll 
Vid ekobrott är det numera skattebrottsenheten som utför förundersökningen men det är 
åklagaren som är undersökningsledare och därmed har det yttersta ansvaret för 
utredningen (Emanuelsson Korsell, 2003). Detta innebär att det är åklagaren som 
bestämmer vilka anmälningar som skall utredas. Anser åklagaren att bevismaterialet är 
tillräckligt för att den brottsmisstänkte gjort en straffbar handling lämnas en 
stämningsansökan in till tingsrätten (Kronqvist, Runesson & Sörgård, 1997).  

4.4.6 Avskaffande av revisionsplikten 
Den lagstadgade revisionen är mer omfattande i Sverige än i andra länder då den även 
innehåller förvaltningsrevision. Sverige tillämpar i stort sett samma regler när det gäller 
revision för både stora och små bolag. En av konsekvenserna blir att kravet på 
auktoriserad eller godkänd revisor ligger på samma nivå oavsett storlek på aktiebolaget 
(Thorell & Norberg, 2005).   

År 1983 infördes bestämmelser om kvalificerad revisor i alla aktiebolag, efter att en 
studie visat att tillräckligt med kompetenta revisorer fanns att tillgå. Kravet byggde på en 
promemoria från Brottsförebyggande rådet där det bland annat framkom att det var i små 
bolag som den ekonomiska brottsligheten var som mest utbredd. Detta på grund av att 
bolag med litet aktiekapital bildades för att ge grundaren frihet från det personliga 
betalningsansvar som existerar i andra associationsformer (Thorell & Norberg, 2005). 

4.4.7 För- och nackdelar med revisionsplikt 
På uppdrag av Svenskt Näringsliv gjordes år 2005 en undersökning av professorerna Per 
Thorell och Claes Norberg om grunden till varför Sverige fortfarande har revisionsplikt 
för små bolag och på så sätt skiljer sig från övriga världen. Thorell och Norberg har 
definierat aktiebolag med en omsättning under tre miljoner svenska kronor som 
mikroföretag. Enligt den beräkning som gjorts har det framräknats att för ett litet bolag är 
kostnaden cirka 10 000 kronor om året för att revidera företaget (Thorell & Norberg, 
2005).   

Enligt Thorell & Norbergs (2005) rapport måste nyttan av revision diskuteras utifrån 
olika intressenters perspektiv. Till att börja med konstateras att revisionen bara uppfyller 
sitt syfte då det finns fler än en ägare i bolaget. I de flesta mikroföretag är dock 
bolagsledning och ägare en och samma person, vilket således gör revisionen betydelselös 
för denna ägare, menar Thorell och Norberg. Banker och leverantörer har å andra sidan 
stor nytta av den finansiella informationens pålitlighet, för att därigenom kunna 
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säkerställa ett företags betalningsförmåga. Dock kan dessa uppgifter hämtas från diverse 
kreditupplysningsföretag istället för från revisionsberättelsen. Även skatteverket har stort 
intresse av att bolagets räkenskaper är i ordning då detta sedermera utgör underlag för 
beskattning. Samhället är den intressentgrupp som har mest att vinna på revisionsplikten, 
då de faktiska revisionskostnaderna drabbar bolaget. Å andra sidan skulle dessa pengar 
istället kunna användas till att skräddarsy tjänster som passar företagets behov bättre. 
Kostnaden orsakar även ytterligare en nackdel i den internationella konkurrensen. 
Företagen framhåller också att de vill avskaffa revisionsplikten, då de anser att fördelarna 
inte uppväger dess kostnader. Däremot skulle många företag fortsätta att nyttja revisorns 
tjänster trots en avskaffning av revisionsplikten. Revisionspliktens förespråkare använder 
ofta argumentet att revision skulle vara ett medel mot ekonomisk brottslighet, trots att 
sådana belägg saknar empiriskt stöd.  

Alla länder som varit medlemmar i EU fram till 2004 tillåts undantag från 
revisionsplikten. Danmark har precis slutit sig till de länder som tillåter vissa undantag. I 
två etapper ska revisionsplikten reduceras och i det första försöket undantas företag med 
en balansomslutning på högst 1,5 miljoner danska kronor, en nettoomsättning på högst 3 
miljoner danska kronor och med högst 15 anställda. Innan införandet av nivå två, ska 
effekten på den ekonomiska brottligheten granskas (Bisgaard, 2006).  

England är, enligt Thorell och Norberg (2005), särskilt intressant då de tidigare hade 
revisionsplikt men avskaffade denna för små och medelstora bolag år 1993. 
Gränsvärdena har sedan dess höjts tre gånger och idag ligger gränsen på den högsta nivå 
som tillåts av EU. De har i sin rapport gjort en sammanställning av konsekvenserna utav 
avskaffningen. Undantagen från revisionsplikt omfattar approximativt 900 000 aktiebolag 
i England. I grova drag är det mellan 60 - 70 procent av företagen som väljer att utnyttja 
detta förbehåll. Allt pekar dock på att mikroföretag använder sig av undantaget i ännu 
större utsträckning. Åsikten bland intressenterna i England är splittrad och precis som i 
Sverige är banker och skattemyndigheter tekniskt sett för en lagstadgad revisionsplikt. 
Revisorernas inställning till revisionsplikten är delad då både för- och nackdelar 
diskuteras därom. De nackdelar som nämns i England om undantaget från 
revisionsplikten känns igen i diskussionen som förs i Sverige. De risker som berörs kan 
till exempel vara fel i bokföringen, bedrägerier, skattebortfall och negativa effekter på 
revisionsbranschen. Det förefaller dock inte finnas empirirskt material som visar att dessa 
farhågor har infriats. Den engelska regeringens inställning är, något överraskande, att 
nyttan av revisionsplikten inte uppväger dess kostnader.     
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5. Analys och reflektioner 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån uppsatsens teoretiska 
referensram. Även författarnas egna reflektioner kommer att belysas. Analysen 
struktureras efter forskningsfrågorna.   

Inledning 
Utifrån intervjuerna kan noteras att varken konkursförvaltaren, redovisningskonsulten 
eller revisorn märkt av någon förändring i den ekonomiska brottslighetens utveckling. 
Samtliga tre respondenter anser att brotten befunnit sig på en konstant nivå. De två 
intervjupersoner som tyckt sig se en ökning är verksamma inom skattebrottsenheten samt 
åklagarmyndigheten. Dessa nämner att det är frekvensen anmälningar som ökat, vilket 
inte behöver vara en följd av att brotten i sig blivit fler. Tidigare utreddes ekonomisk 
brottslighet av polisen, vilket medförde att dessa brott inte hade högsta prioritet.  Då 
skattebrottsenheten och ekobrottsmyndigheten tillkom i slutet på 1990-talet riktades 
fokus mot denna typ av brottslighet. I och med de ökade kontrollerna anmäls och utreds 
numera fler brott. Skandaler som Enron och Worldcom har lett till att 
mediaövervakningen tilltagit, vilket kan uppfattas som att det skett en ökning (Ds, 
2002:57).   

En respondent påtalar att vissa trender kan urskiljas inom den ekonomiska brottsligheten, 
det vill säga att brottsligheten blivit mer svårutredd samt att målvakter används i allt 
större utsträckning. Detta är något som även Ekobrottsmyndigheten (2004a) 
uppmärksammat i en av sina rapporter.   

Hur ser ett typiskt bokföringsbrott ut och begås flertalet bokföringsbrott på grund 
av oaktsamhet eller uppsåt? 
I aktiebolag, som denna uppsats behandlar, innefattar bokföringsskyldigheten löpande 
bokföring, upprättande av årsredovisning samt arkivering. Åsidosätts denna skyldighet 
föreligger bokföringsbrott om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte 
ens i huvudsak kan bedömas. Utifrån huvudsakskriteriet finns tre typfall av 
bokföringsbrott; bokföring saknas, är osann eller går inte att kontrollera (Dahlqvist & 
Elofsson, 2002). Utifrån intervjuerna och rättsfallen framgår att det inte är ovanligt att 
bokföringen saknas, framförallt i samband med en konkurs. Under rådande förhållanden 
saknas ofta personliga och ekonomiska resurser, vilket medför att bokföringen åsidosätts. 
Vid anlitande av en redovisningsbyrå prioriteras ofta andra utgifter vid stundande 
konkurs än betalning till byrån. Enligt respondenterna är detta det typiska 
bokföringsbrottet och framgår även som bakomliggande orsak i två av rättsfallen.   

Att bokföringen är osann kan bland annat ta sig uttryck i redovisningen, i form av 
fingerade eller oriktiga fakturor (Dahlqvist & Elofsson, 2002). I rättsfall två har åtskilliga 
falska fakturor bokförts under lång tid. Denna problematik är även något som 
redovisningskonsulten erfarit i sitt arbete. Då bokföring saknas är den ofta inte heller 
möjligt att kontrollera, dock görs försök till rekonstruktion om misstanke om brott 
föreligger (Ds, 2002:57).    
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Enligt Canow & Korsell (2004) är män överrepresenterade i brottsstatistiken gällande 
bokföringsbrott. Endast tio procent av de misstänkta för denna typ av brott är kvinnor. 
Detta är något som även framgår ur rättsfallen och intervjuerna. Eko-åklagare C 
Andersson drar paralleller mellan gärningsmän inom IT-sektorn och de som åtalas för 
bokföringsbrott. Det rör sig om relativt välutbildade män i yngre medelåldern utan 
tidigare kriminell belastning. Även redovisningskonsulten nämner att vederbörande är 
mellan 30-50 år, han poängterar vidare att han aldrig råkat ut för en kvinnlig gärningsman.  
Emanuelsson Korsell (2003) skriver också att gärningsmannen bör vara åtminstone 30 år 
gammal, då viss arbetslivserfarenhet, utbildning och kapital krävs för att etablera sig som 
företagare. Enligt Ekobrottsmyndighetens Rapport om den ekonomiska brottsligheten 
(2004b) finns en viss trend att ekobrott i större utsträckning än förut har blivit ett led i 
den organiserade brottsligheten. Detta är dock inget som framkommit i vår studie.   

Gällande bokföringsbrottens fördelning mellan stora och små bolag är det endast en 
respondent som tydligt sagt att små bolag utgör majoriteten av anmälningsfrekvensen. 
Dock nämner fem av sex respondenter att branscher som hanterar kontanter innefattar 
mer problem än andra, och här är små bolag överrepresenterade. Rättsfallsanalysen 
bekräftar detta då det i samtliga fall rör sig om mindre aktiebolag. I teorin framgår även 
att risken för att bokföringen eftersätts är mer överhängande i små bolag än i stora (Ds, 
2002:57). Emanuelsson Korsells studie (2003) har inte uppmärksammat 
kontantbranschen, däremot har han observerat att det är vanligt att bokföringsbrott 
uppdagas i bygg- och transportsektorn där konkurser är vanliga. Detta är också något som 
hälften av intervjupersonerna nämnt.   

Tillsammans med konkursförvaltare är skatteverket de som främst upptäcker 
bokföringsbrott (Ds, 2002:57). Några av respondenterna anser att skatteverkets 
punktinsatser påverkar brottens fördelning mellan branscher, vilket gör det svårt att dra 
några allmänna slutsatser. Dock kan konstateras att skatteverkets uttalanden om dessa 
punktinsatser förvarnar företagarna om vilken bransch som kommer att bli föremål för 
kontroll. Detta kan i sin tur innebära att färre brott upptäckts. Redovisningskonsulten, 
som bor i ett mindre samhälle, anser att bokföringsbrott är ett storstadsfenomen. Detta är 
något som kan ifrågasättas då många tror att det är lättare att komma undan med brott på 
landsbygden.    

Enligt Ds (2002:57) råder ofta brist på kunskap för att fullgöra bokföringsskyldigheten, 
framförallt i små bolag. I större bolag finns däremot i allmänhet en ekonomiavdelning 
med kompetent personal. Även Emanuelsson Korsell (2003) har i sin studie observerat att 
bristande kunskaper är en viktig förklaring till att bokföringsbrott begås. Detta är något 
som samtliga respondenter håller med om och bekräftas även i två av rättsfallen, där 
otillräckliga kunskaper är den bakomliggande orsaken. Den primärt redovisningsskyldige 
är medveten om sin bokföringsskyldighet, men deras detaljkunskaper är ytterst liten 
menar flertalet respondenter. Revisorn anser vidare att det kan vara svårt att följa alla 
lagar och regler, då redovisningens normer förändras kontinuerligt. Detta tas upp av 
Nilsson (2005) i en diskussion kring den harmoniseringsprocess som pågår inom 
redovisningsområdet. Svenska företag påverkas i allt större utsträckning av 
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internationella normbildare, vilket gör det extra svårt för näringsidkare att hålla sig 
uppdaterade.   

Bokföringsbrott kan begås med uppsåt eller av oaktsamhet och straff kan utdelas för båda 
skuldformerna. En uppsåtlig gärning brukar beskrivas som en handling som begås med 
vett och vilja och där gärningsmannen är medveten om vad denne gör (Andersson, 2004). 
Endast i ett av rättsfallen har förfarandet varit sådant att vederbörande definitivt borde ha 
insett de straffrättsliga konsekvenserna. Detta på grund av att gärningsmannen handlat 
med uppsåt genom att systematiskt bokföra falska fakturor. I de resterande tre fallen 
tillskrivs gärningsmännen oaktsamhet. Trots att inget uppenbart uppsåt föreligger kan vi 
inte utesluta att de åtalade möjligen handlade med vett och vilja. För att oaktsamhetsbrott 
ska föreligga sker straffprövning i två steg:  

1. Avviker beteendet från ett godtagbart handlingssätt? 
2. Kan det begäras av ifrågavarande person att han i den aktuella situationen 

skulle iaktta erforderlig aktsamhet eller avstå från att agera? (Dahlqvist & 
Elofsson, 2005 s. 102)   

Respondenterna har delade uppfattningar kring frågan om uppsåt kontra oaktsamhet. 
Nyman och Olinge anser att det oftast är uppsåt när åtal väcks, det vill säga då 
huvudsakskriteriet är uppfyllt. Vidare nämner de att då bokföring saknas föreligger oftast 
uppsåt, detsamma gäller vid undanhållande av intäkter. B Andersson samt Karlsson är av 
åsikten att det främst är oaktsamhet som ligger till grund för bokföringsbrott. De övriga 
två anser sig inte ha tillräckliga belägg för att uttala sig i frågan om vilken skuldform som 
förekommer mest frekvent. Att respondenterna befattar sig med brotten på olika nivåer 
kan vara en bidragande orsak till att åsikterna går isär. I domstolsväsendet handläggs 
ärenden i en senare fas, medan revisorn uppdagar brottet i inledningsskedet. Utifrån 
Anderssons (2004) diskussion kring oaktsamhet och uppsåt tolkar vi det som att 
gränsdragningen är otydlig mellan begreppen och även inom de olika underkategorierna, 
exempelvis mellan eventuellt uppsåt och medveten oaktsamhet. Utifrån den otydliga 
gränsdragningen och respondenternas diversifierade uttalanden finner vi det svårt att ta 
ställning till vilken skuldform som förekommer mest frekvent.  

Får det några konsekvenser att bokföringslagen är en ramlag? 
Bokföringslagen har karaktären av en ramlag. Detta innebär att lagen inte ger en 
heltäckande bild, utan lämnar ett visst tolkningsutrymme. Istället för att ange hur 
bokföringen i detalj ska upprättas hänvisas till begreppet god redovisningssed (Ds, 
2002:57). Två av intervjupersonerna anser inte att bokföringslagens utformning som en 
ramlag skapar några problem då begreppet god redovisningssed finns att tillgå. Vid 
analys av rättsfallen framkommer inte heller att ramlagen innebär några svårigheter för 
den redovisningsskyldige. Avsikten med att använda begreppet god redovisningssed är 
att skapa en flexibel normbildning, då informationsbehovet förändras kontinuerligt 
(Nilsson, 2005). Några respondenter påpekar även att det skulle vara svårt, och delvis 
onödigt, att skriva en heltäckande lag, då de enskilda företagen i huvudsak får 
information från respektive branschorganisation. Endast en av respondenterna, revisorn, 
menar att ramlagsutformningen kan få konsekvenser om den redovisningsskyldige inte är 
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känd med Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets råd och rekommendationer på 
området. Med utgångspunkt i detta anser han att en tydligare lag vore att föredra.   

Enligt legalitetsprincipen ska en lag vara förutsebar, något som kan vara problematiskt 
med en ramlag (Dahlqvist & Elofsson, 2002). C Andersson nämner att detta diskuterats 
inom den rättsvetenskapliga doktrinen. Den artikel hon refererar till är skriven av Asp 
(1999) och behandlar effekterna av bokföringslagens utformning som en ramlag. I korthet 
ska legalitetsprincipen garantera att medborgarna kan förutse när och hur de kan bli 
föremål för straffrättsliga ingripanden och hur olika gärningar är kriminaliserade 
(Dahlqvist & Elofsson, 2002; Asp, 1999). Kontentan av Asps (1999) artikel är att 
ramlagstiftning, som kompletteras av allmänna råd och normer, är bekymmersamt utifrån 
legalitetssynpunkt. Olinge instämmer i denna problematik och menar att en lag bör vara 
förutsebar. Vidare menar han att begreppet god redovisningssed inte är greppbart för 
småföretagaren. Ur empirin framkommer dock inte att ramlagen skulle vara något som 
åberopas av de åtalade.   

I bokföringslagen (1999:1078) framgår kretsen av bokföringsskyldiga och vilket ansvar 
som åligger dem. Dock visar majoriteten av rättsfallen och utförda intervjuer att det är 
tvivelaktigt huruvida de redovisningsskyldiga är införstådda om sitt ansvar. Några av 
respondenterna menar att den redovisningsskyldige är medvetna om att de har det yttersta 
ansvaret, men vederbörande känner inte vidden utav detta. Övriga anser att den 
redovisningsskyldige inte alltid är införstådd om ovannämnda skyldighet, i synnerhet 
passiva styrelseledamöter. Även i tre av rättsfallen framgår det att gärningsmannen inte 
varit införstådd om den skyldighet som en styrelsepost medför. I aktiebolag har styrelsen 
det yttersta ansvaret för att bokföringen upprättas på ett korrekt och betryggande sätt 
(Hemström, 2005), vilket gör det oroväckande att medvetenheten om detta ansvar är 
bristfällig.   

Hur stor betydelse har revisionsplikten i aktiebolag för uppdagande och 
förebyggande av bokföringsbrott samt vilka följder skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag kunna leda till? 
”Revision ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella information. Revision är 
därmed en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle”. Citatet kommer 
från FAR (2005 s.12) och speglar vilken betydelsefull roll de anser att revision har, vilket 
respondenterna delvis håller med om. Ur ett intressentperspektiv skall inte bara 
aktieägarnas intressen tillvaratas, utan även andra användare har nytta av revisionen 
(FAR, 2005). De som särskilt framhålls i intervjuerna är affärspartners, stat och kommun, 
där skattverket ingår, samt kreditgivare. Kreditgivare är den intressentgrupp som har mest 
att förlora på inkorrekt information, då det i regel rör sig om omfattande belopp (Falkman, 
2004). Även skatteverket har stort intresse av att bolagets räkenskaper är i ordning då 
detta sedermera utgör underlag för beskattning (Thorell & Norberg, 2005).   

Intressenterna har förhållandevis skilda förväntningar och informationskrav på revisionen, 
vilket kan föranleda att ett förväntningsgap uppstår (FAR, 2004). Det är omöjligt för 
revisorerna att upptäcka alla oegentligheter då revisionsarbetet bygger på stickprov, och 
det huvudsakliga ansvaret åligger trots allt ledningen. Användarnas bristande kunskaper 
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gällande revisionen och dess rapporter oroar revisorskåren (Nilsson, 2005). Olinge 
diskuterar detta och ger som exempel att revisionsberättelsen många gånger inte läses av 
användarna, vilket kan bero på att de saknar tillräcklig kunskap att förstå den. Flera av 
respondenterna nämner att det existerar något som kan liknas vid ett förväntningsgap 
mellan den primärt redovisningsansvarige och den bokföringskonsult som anlitas. Detta 
kan ta sig uttryck i att företagaren försöker övervältra ansvaret på byrån med 
argumenten ”jag trodde att byrån skulle fixa det här” eller ”om bokföraren gör fel kan det 
inte vara mitt ansvar”.   

Revisorer har sedan 1999 anmälningsplikt, vilket innebär att en revisor som kan 
misstänka ett brott skall anmäla detta. Anmälningar från revisorer är dock fortfarande 
mycket ovanliga (Ekobrottsmyndigheten, 2004b). Orsakerna till detta kan vara flera, dels 
är anmälningsplikten relativt ny och dels finns ett beroendeförhållande mellan revisorn 
och klienten menar respondenterna. Beroendeställningen är inget som uppmärksammats i 
teorin, däremot poängteras att reglerna om anmälningsskyldighet kan vara svårtolkade 
(Ekobrottsmyndigheten, 2004b).  Med utgångspunkt i beroendeförhållandet kan 
införandet av statliga revisorer diskuteras. En fördel kan vara att revisorn inte är utsedd 
av sin klient och därmed inte hamnar i en lojalitetskonflikt. Negativa aspekter kan vara 
att revisorn agerar polis och därmed inte får den insyn i företaget som krävs. Dessutom 
skulle de administrativa kostnaderna för staten bli omfattande då Sverige har cirka 250 
000 aktiebolag.   

I Ekobrottsmyndighetens årsredovisning (2004c) framgår att antalet anmälda fall från 
revisorer har ökat med mer än 50 procent mellan år 2003 och 2004. C Andersson nämner 
dock att myndigheter skulle önska att revisorer genomförde sin plikt i ännu större 
utsträckning. Frekvensen anmälningar från revisorer är i förhållande till det totala antalet 
misstänkta eller anmälda bokföringsbrott inte särskilt stor anser Nyman, vilket stöds av 
Emanuelsson Korsell (2003). Vidare är det enligt Emanuelsson Korsell (2003) främst 
konkursförvaltare och skatteverket som anmäler bokföringsbrott. Detta bekräftas av 
Ekobrottsmyndigheten (2004b) som uppger att 70 procent av anmälningarna lämnas av 
dessa kontrollfunktioner.   

Vidare kan revisorns medverkan föranleda att brotten upptäcks i ett tidigare skede, vilket 
gynnar näringsidkaren, menar Nyman. Ur rättsfall två framgår dock att revisorn inte 
upptäckt de falska fakturorna som bokförts systematiskt under lång tid, vilket förorsakade 
att brottet blev grovt. Detta skulle kunna bli ett vanligt scenario vid avskaffning av 
revisionsplikten då brott av denna typ kanske inte uppdagas överhuvudtaget  

Karlsson och Olinge påpekar att revisorn inte bara är till för att anmäla brott, utan fyller 
även en viktig funktion vid förebyggande av bokföringsbrott. Detta gäller i synnerhet de 
brott som begås av oaktsamhet. Vidare anser de att revisorn inte fyller en lika viktig 
funktion vid uppdagande av bokföringsbrott.    

År 1983 infördes bestämmelser om kvalificerad revisor i alla aktiebolag. Detta byggde på 
en promemoria från Brottsförebyggande rådet där det bland annat framkom att det var i 
de små bolagen som den ekonomiska brottsligheten var som mest utbredd. I dagsläget har 
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revisionsplikten för dessa bolag alltmer börjat ifrågasättas, och det pågår en diskussion 
kring ett eventuell avskaffande. Övriga Europa har infört lättnader för små bolag, 
alternativt slopat den helt (Thorell & Norberg, 2005). Trots detta har Sverige fortfarande 
kvar revisionsplikten, även för små bolag, vilket respondenterna har delade meningar om. 
Redovisningskonsulten anser att revisionsplikten i små bolag saknar betydelse. Han 
menar att den viktigaste anledningen till lagstadgad revisionsplikt är att skydda 
aktieägarna men då det ofta bara finns en ägare i dessa verksamheter skulle ett 
avskaffande inte få några större påföljder. Enligt Thorell och Norberg (2005) konstateras 
att revisionen bara uppfyller sitt syfte då det finns fler än en ägare i bolaget. I de flesta 
mikroföretag är dock bolagsledning och ägare en och samma person, vilket således gör 
revisionen betydelselös för denna ägare. En av anledningarna till redovisningskonsultens 
åsikter kan vara att han själv driver ett litet aktiebolag och upplever de negativa sidorna 
med revisionsplikt.   

Andra respondenter menar att revisionsplikten är nödvändig då ett avskaffande skulle 
kunna få allvarliga konsekvenser. Ett argument som läggs fram är att den ekonomiska 
brottsligheten kan komma att öka och viss brottslighet inte uppdagas alls, då ingen 
granskning av företagen sker. Detta är även ett argument som framförs i England, men 
inget empiriskt stöd finns för att styrka att detta infriats (Thorell & Norberg, 2005).  
Olinge menar också att han har svårt att tro att det skulle få några effekter på antalet 
bokföringsbrott. Däremot anser han att ett avskaffande skulle kunna leda till att små 
bolag inte väljer att revideras. Enligt Thorell och Norbergs (2005) undersökning 
framhåller svenska företag att de skulle fortsätta att nyttja revisorns tjänster trots ett 
avskaffande av revisionsplikten. Dock visar en studie över engelska bolag att knappt 40 
procent av dessa väljer att revideras. En följd utav detta blir att intressenternas tillgång på 
information minskar. Åsikten bland intressenterna i England är splittrad och precis som i 
Sverige är banker och skattemyndigheter tekniskt sett för en lagstadgad revisionsplikt 
(Thorell & Norbergs, 2005). En av respondenterna nämner även att skatteverket skulle bli 
tvungna att anställa fler skatterevisorer för att uppväga den granskning revisorerna 
tidigare utförde, vilket också skulle medföra att bolagen skulle få tätare besök av 
skatteverket.   

I Thorell och Norbergs (2005) undersökning har det framräknats att revisionskostnaderna 
för en liten firma är cirka 10 000 kronor om året och dessa utgifter beräknas öka 
ytterligare. Redovisningskonsulten påpekar även han att revisionsplikten innebär en stor 
kostnad för ett litet aktiebolag och en avskaffning skulle således kunna medföra stora 
besparingar. Även den engelska regeringens inställning är, något överraskande, att nyttan 
av revisionsplikten inte uppväger dess kostnader (Thorell & Norbergs, 2005).   

Thorell och Norbergs rapport är tydligt negativ till revisionsplikt i små företag. Detta 
medför att rapporten kan uppfattas som vinklad, och de positiva aspekterna framkommer 
inte i någon större utsträckning. Om granskningen istället utförts av en förespråkare för 
revisionsplikten, hade utfallet möjligtvis blivit annorlunda.    

Efter att ha genomfört undersökningen bland rättsfall i de högre instanserna framkommer 
att endast en liten del av de totala bokföringsbrotten begås i aktiebolag. I enskilda firmor, 
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som inte inbegrips av revisionsplikten, är antalet domar betydligt fler. Huruvida 
brottsfrekvensen skulle vara lägre då dessa firmor omfattades av revisionsplikt kan 
diskuteras. Det kan även vara så att den enskilde näringsidkaren valt denna bolagsform 
för att slippa revisorns insyn, med avsikten att begå brott.   

Karlsson tror att revisionsplikten kommer att försvinna, men att revisorn även 
fortsättningsvis innehar en viktig roll. Förmodligen kommer revisorns arbetsuppgifter att 
förändras i och med att den rådgivande funktionen förväntas öka. Motsättningar kan dock 
komma att uppstå, då revisionsbranschen är relativt konservativ.   

Slutligen är författarna av uppfattningen att klienternas krav och önskemål kan komma att 
se annorlunda ut, vilket förändrar revisorns roll i framtiden.  



Slutsats  

  

47

 
6. Slutsats  

I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån syfte och 
frågeställningar.   

Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara bokföringsbrottets karaktär, möjliga 
bakgrundsfaktorer samt revisionspliktens betydelse och påverkan. Utifrån syftet 
utarbetades följande frågeställningar:   

1. Hur ser ett typiskt bokföringsbrott ut och begås flertalet bokföringsbrott på 
grund av oaktsamhet eller uppsåt? 

2. Får det några konsekvenser att bokföringslagen är en ramlag? 
3. Vilken betydelse har revisionsplikten i aktiebolag för uppdagande och 

förebyggande av bokföringsbrott samt vilka följder skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten i små aktiebolag kunna leda till?  

Undersökningen visar att det typiska brottet är att bokföring saknas i samband med 
konkurs. Under de förhållanden som då råder saknas ofta personliga och ekonomiska 
resurser att fullgöra bokföringsskyldigheten. Vidare framgår det att män är 
överrepresenterade i brottsstatistiken, vilket kan bero på att de bedriver 
näringsverksamhet i större utsträckning än kvinnor. De verksamheter som framhålls är 
dels mansdominerade branscher såsom bygg- och transportsektorn och dels företag som 
hanterar kontanter, där små bolag utgör majoriteten. En bakomliggande orsak till att 
bokföringsbrott begås i dessa verksamheter anses vara bristande kunskaper. Den 
redovisningsskyldige är medveten om sin bokföringsskyldighet, men deras 
detaljkunskaper är ytterst små. Detta försvåras ytterligare genom att redovisningens 
normer förändras kontinuerligt.   

Utifrån intervjuerna och rättsfallen är det svårt att dra några allmänna slutsatser angående 
skuldformerna, oaktsamhet eller uppsåt. Åsikterna har varit delade om vilken skuldform 
som förekommer mest frekvent, vilket kan bero på att respondenterna befattar sig med 
brotten på olika nivåer. I domstolsväsendet handläggs ärenden i en senare fas, medan 
revisorn uppdagar brotten i inledningsskedet. En ytterligare orsak är att gränsdragningen 
mellan begreppen är otydlig.  

Bokföringslagens utformning som en ramlag anses inte skapa några svårigheter för den 
redovisningsskyldige. När det gäller begreppet god redovisningssed menar vissa av 
respondenterna att det inte medför några problem, då Bokföringsnämnden och 
Redovisningsrådets råd och rekommendationer finns att tillgå. Andra är av uppfattningen 
att begreppet är svårtolkat för småföretagaren. Ur straffrättslig synvinkel kan 
ramlagsstiftningen vara problematisk, då lagen inte är förutsebar. Vidare är det 
tvivelaktigt huruvida de redovisningsskyldiga är införstådda om sitt fulla ansvar, vilket 
kan uppfattas som en konsekvens av lagens utformning.    

Revisorer har anmälningsplikt redan vid misstanke om brott, men då frekvensen 
anmälningar från revisorer, i förhållande till det totala antalet bokföringsbrott, är relativt 



Slutsats  

  

48

 
låg kan revisorns betydelse ifrågasättas. Dock har antalet anmälda fall från revisorer ökat 
med drygt 50 procent mellan år 2003 och 2004. Det framkommer att revisionspliktens 
viktigaste funktion är att förebygga bokföringsbrott, i synnerhet de som begås av 
oaktsamhet. Detta kan föranleda att brotten upptäcks i ett tidigare skede än vad som 
annars skulle vara fallet.  

Det pågår en diskussion kring avskaffande av revisionsplikt för små bolag. Revisionens 
intressenter har förhållandevis diversifierade informationskrav, vilket medför att 
betydelsen av revisionsplikt uppfattas på skilda sätt. Ur ett perspektiv ses revisionsplikten 
i små bolag som betydelselös, då nyttan av att revidera inte uppväger dess kostnader. Å 
andra sidan kan en avskaffning få allvarliga konsekvenser. Många små företag kommer 
förmodligen inte att revideras, vilket minskar intressenternas tillgång på information. För 
skatteverkets del medför detta att underlaget för beskattning inte blir tillförlitligt, 
dessutom skulle de kunna tvingas anställa fler skatterevisorer för att utföra kontroller.  

Avslutningsvis kan revisionsplikten komma att försvinna, vilket kan få konsekvenser för 
revisorns roll i framtiden.              
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Fortsatt forskning 

Nedan följer förslag till fortsatt forskning med anknytning till ämnet.   

Med utgångspunkt i att det finns en förhållandevis bred teoretisk referensram kring 
förebyggande av bokföringsbrott, vore detta intressant att applicera på verkligheten. 
Vidare skulle studier om eventuella åtstramningar av bokföringsbrottens straffpåföljd 
vara givande, då dessa kan tyckas vara alltför ”generösa”.   

En annan infallsvinkel på vårt område skulle vara att granska andra företagsformer, 
exempelvis enskilda firmor, där frekvensen bokföringsbrott är högre.   

Det skulle även vara av intresse att närmare undersöka hur ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle komma att påverka revisorns roll i framtiden.               
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Bilaga          

Intervjuguide            

 
Beskrivning av respondenten  

- Namn, ålder 
- Yrke, arbetsplats 
- Arbetsuppgifter 
- Tidigare erfarenhet  

 

Vad är din erfarenhet av ekobrott?   

 

Hur upplever du att den ekonomiska brottsligheten utvecklats under de senaste åren?  

 

Hur skulle du beskriva ett typiskt bokföringsbrott?  

- Gärningsman 
- Små/stora bolag 
- Bransch  

 

Hur upplever du de åtalades kunskaper inom redovisningsämnet?  

 

Anser du att det är främst oaktsamhet eller uppsåt som ligger till grund för 
bokföringsbrott?    

 

Vilka effekter får det på redovisningen att bokföringslagen är en ramlag?  

 

Är den redovisningsskyldige fullt införstådd om sitt ansvar gentemot gällande lagar 
inom redovisningsområdet?  

 

Hur viktig anser du att revisionsplikten är för uppdagande och förebyggande av 
bokföringsbrott?  

- Förväntningsgap  

 

Vilka följder tror du att en avskaffning av revisionsplikten i små bolag skulle kunna 
få?  

- Bokföringsbrott    


