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Research
Questions:

In which way does the business owner’s negligence in
accounting lead to accounting crimes? What factors contribute to this?

Purpose:

To examine how business owners negligence in accounting
is a cause of accounting crimes.

Method:

In order to achieve the purpose of this study, we used a qualitative
approach to get a deeper understanding of the topic. We obtained our
material to the frame of reference from the literature and from laws as
the Accounting Act, Annual Report Act and the Criminal Code. Our
empirical data was obtained through three interviews with persons who
have the essential knowledge, a tax crime investigator, a bankruptcy
trustee and a prosecutor.

Conclusion:

We have concluded in our study that negligence in accounting
is a cause of accounting crimes, mainly in smaller companies
which lack the resources to set up an accounting in a way that
gives a true and fair view of the financial position of the company.
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Källförteckning
Bilaga 1: Intervjuguide

Förkortningar & begrepp
BFL
BrB
IL
ML
ÅRL

Bokföringslag
Brottsbalk
Inkomstskattelag
Mervärdeskattelag
Årsredovisningslag

Borgenär: har en fordran mot någon annan (gäldenär)1.
Gäldenär: den som har skuld till någon annan2.
Förenklat bokslut: ska bestå av en balansräkning och en resultaträkning. Det ska upprättas
enligt god redovisningssed och det ska vara i läsbar form eller elektronisk form.3
Obestånd: gäldenär som inte kan betala sina skulder i tid och det inte är tillfälligt4.
Registreringsmyndigheten: enligt ÅRL är registreringsmyndigheten Bolagsverket5.
Privata aktiebolag: bolag som har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och inte får sprida
aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering6.
Publika aktiebolag: bolag som har ett aktiekapital på minst 500 000 kronor och kan
annonsera om möjligheten att köpa och sälja aktier i det egna bolaget7.
Godkänd revisor: En revisor som har en tre års högskole/universitetsutbildning inom
ekonomi samt minst tre års praktik på en revisionsbyrå. Dessutom måste han/hon avlagt en
revisorsexamen hos Revisorsnämnden.
Auktoriserad revisor: En revisor som har en fyra års högskole/universitetsutbildning inom
ekonomi samt minst fem års praktik på en revisionsbyrå. Dessutom måste han/hon avlagt en
revisorsexamen och en högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden.8

1

Nationalencyklopedin.se 1
Korsell Emanuelsson, L. (2003) sid. 51
3
Bokföringslag. 6 kap. 6§
4
Leijonhufvud M., Wennberg S. (2007) sid. 103
5
Årsredovisningslag. 8 kap. 1§
6
Aktiebolagslag. 1 kap. 5 & 7 §§
7
Bolagsverket.se
8
FAR SRS (2006) sid. 2
2

1. Inledning
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Utifrån
bakgrunden så har en problemformulering uppstått för att sedan utmynna i frågeställningar
och ett syfte. Vidare presenteras uppsatsens avgränsning samt disposition.

1.1 Bakgrund
Ekobrott är ett samlingsbegrepp för ekonomisk brottslighet. Definitionen för ekonomisk
brottslighet är ”systematisk brottslighet av ekonomisk karaktär inom legal
näringsverksamhet”9.
Till ekonomisk brottslighet hör brott såsom skattebrott, bokföringsbrott, förskingring,
mutbrott, trolöshet mot huvudman och insiderbrott. De två vanligaste typer av ekonomiska
brott är skattebrott och bokföringsbrott som oftast upptäcks av Skatteverket och
konkursförvaltaren.10 År 2012 anmäldes 34 545 brottsmisstankar för ekonomiska brott och
11 619 misstankar gällde bokföringsbrott och av dessa blev 3 013 stycken lagförda. Med detta
menas att det beslutades om åtal, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse för brotten.11 Antalet
ekonomiska brott som anmäls styrs av hur aktiva myndigheterna är i sin kontroll av
verksamheter12.
Enligt BFL är alla som bedriver näringsverksamhet i bolagsformer såsom aktiebolag,
handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare
bokföringsskyldiga. Att vara bokföringsskyldig innebär att löpande bokföra alla
affärshändelser. Det ska även finnas verifikationer för alla bokföringsposter,
räkenskapsinformation ska bevaras, balansräkning ska upprättas och den löpande bokföringen
ska avslutas med årsbokslut eller årsredovisning.13
Bokföringsbrott sker genom att låta bli att bokföra affärshändelser, inte bevara
räkenskapsinformation eller genom att lämna osanna uppgifter i bokföringen. Den som begår
bokföringsbrott försummar bokföringsskyldigheten antingen med uppsåt eller av
oaktsamhet.14 Uppsåt innebär att medvetet orsaka någon/något skada och oaktsamhet innebär
att någon handlar vårdslöst.15 Det finns två typer av oaktsamhet, medveten och omedveten. I
det första fallet är gärningsmannen införstådd med den risken han tar och i det senare fallet är
det ett resultat av ansvarslöshet eller okunskap. Vid bedömning om typen av oaktsamhet
avseende ekonomisk brottslighet så måste flera faktorer beaktas, först och främst
gärningsmannens position i företaget.16
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För att det ska räknas som ett bokföringsbrott, ska förutom att åsidosätta
bokföringsskyldigheten, även huvudsakskriteriet uppfyllas vilket innebär att felet gör så att
”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med
ledning av bokföringen”17.

1.2 Problemformulering
Som nämndes tidigare i bakgrundsbeskrivningen så är bokföringsbrott ett av det vanligaste
ekonomiska brotten i Sverige. Denna information väcker många funderingar som exempelvis:
Vad kan orsaken till detta vara? Sker det på grund av bristande kunskaper inom redovisning?
Kan det bero på att gärningsmannen inte haft/fått möjlighet till vägledning om hur
bokföringen ska skötas på rätt sätt?
1.2.1 Frågeställningar
Utifrån vår problemformulering så blir vår frågeställning:
På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer
bidrar till detta?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan
vara en av orsakerna till bokföringsbrott.

1.4 Avgränsning
Till ekonomiska brott hör många typer av brott men den här studiens fokus ligger på
bokföringsbrott. Vi har valt att avgränsa oss till bokföringsbrott som sker av oaktsamhet i
enskild firma och aktiebolag, då det annars skulle bli för omfattande att fokusera på alla
bolagsformerna.
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1.5 Disposition
Denna figur visar dispositionen i denna uppsats och hur kapitlen kopplas till varandra.
Kapitel 2
Referensram

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Inledning

Empiri

Analys

Slutsats

Kapitel 3
Metod

Figur 2. Uppsatsens upplägg.
Källa: Egen bearbetning.
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2. Referensram
Detta kapitel skall ge läsaren fördjupade kunskaper inom ämnet bokföringsbrott. Kapitlet
inleds med att förklara redovisning och bokföring för att sedan sammanfatta bokföringslagen
och bokföringsskyldigheten. Vidare beskrivs ekonomisk brottslighet, gärningsmän,
bokföringsbrott och de olika aktörernas roller.

2.1 Redovisning och bokföring
Begreppet redovisning delas in i två delar, intern och extern redovisning. Den interna
redovisningen används av företagsledningen för planering och kontroll av verksamheten
genom budgetar och kalkyler, som inte styrs av lagstiftning. Den externa redovisningen
omfattar löpande bokföring vilket innebär att ett företags affärshändelser löpande insamlas
och sammanställs som sedan blir grunden för årsbokslut, års- och koncernredovisningar samt
delårsrapporter.18 Det huvudsakliga syftet med extern redovisning är att förse externa
intressenter med information, den är lagreglerad och styrs av både skattelagstiftningen såsom
IL, ML med flera och civillagstiftningen såsom ÅRL, BFL med flera.19 ÅRL och BFL är
skapade som ramlagar och innehåller principer som måste kompletteras med normer, som
detaljerat talar om hur redovisningen ska gå tillväga. Dessa normer består av god
redovisningssed som baseras på lagar, föreskrifter, redovisningspraxis, rekommendationer och
uttalanden av normgivande organ såsom Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet.20
Bokföring är ett underlag för företag och syftet är att bedöma den ekonomiska ställningen.
Underlaget är informationsbärare för företagets intressentgrupper, bland annat kreditgivare
och aktieägare samt företagets styrelse.21 Den löpande bokföringen är inte offentlig och den
består av grund- och huvudbokföring. Att grundbokföra innebär att föra in en affärshändelse i
en grundbok och dessa måste även registreras vilket underlättar att i efterhand leta upp
specifika affärshändelser. En affärshändelse är prestationer till och från företaget.
Grundbokföringen ska presenteras i registreringsordning, vilket innebär att affärshändelserna
ska presenteras i den ordning de har bokförts. Enligt BFL ska affärshändelserna även bokföras
i systematisk ordning så att det blir möjligt att överskåda verksamheten och dess ekonomiska
ställning. Detta kallas för huvudbokföring och är grunden till balans- och resultatrapporter.22 I
BFL finns det regler om när en affärshändelse ska bokföras. Kontanta in- och utbetalningar
ska bokföras senast följande arbetsdag och andra affärshändelser ska bokföras så snabbt som
möjligt. Affärshändelser får dock bokföras senare om det finns rimliga skäl för det och om det
överensstämmer med god redovisningssed.23

18

Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2011) sid. 15
Aktiebolagstjänsten.se
20
Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2011) sid. 27
21
Departementsserien 2002:57 (2002) sid. 71
22
Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2011) sid. 138-141
23
Bokföringslag. 5 kap. 2§
19

4

Bokföring är en del av att driva ett företag och då finns det möjligheter att få vägledning och
information från olika myndigheter som bland andra Skatteverket, Bolagsverket och
Bokföringsnämnden för att veta hur bokföring ska upprättas. 24 25

2.2 Bokföringslagen
Riksdagen antog i november 1999 en ny bokföringslag (SFS 1999:1078), som ersatte den
gamla bokföringslagen från 197626. I den nya BFL så har kretsen av de bokföringsskyldiga
utvidgats och fler har fått skyldighet att upprätta årsredovisning27.
BFL innehåller stadganden om löpande bokföring, verifiering av bokförda poster, arkivering
av räkenskapsinformation och upprättande av årsbokslut. Lagen innehåller även bestämmelser
om att vissa företag skall upprätta årsredovisning istället för årsbokslut. Underlåtelse av denna
skyldighet medför ansvar för bokföringsbrott.28 I sjätte kapitlet i BFL anges vilka företag som
skall lämna årsredovisning och vilka som endast behöver avsluta den löpande bokföringen
med ett årsbokslut.

2.3 Bokföringsskyldighet
Juridiska personer såsom aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening är alltid
bokföringsskyldiga medan fysiska personer endast är bokföringsskyldiga ifall de bedriver en
näringsverksamhet. Vissa juridiska personer är inte bokföringsskyldiga, bland andra staten,
kommunerna, landstingen, kommunalförbunden, regionförbunden och konkursbon.29
Enligt BFL innebär bokföringsskyldigheten att
● löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i grundbokföring och
huvudbokföring
● se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
● bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning som behövs för att presentera
räkenskapsinformationen. Informationen ska vara läsbar och bevaras i minst sju år
● avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller årsredovisning
Bokföringsskyldigheten skall utföras på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed.30
En årsredovisning består av olika delar och den ekonomiska informationen lämnas inte bara i
siffror utan också i form av förklarande text.31

24

Verksamt.se
Bokföringsnämnden.se
26
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De olika delarna i årsredovisningen presenteras nedan:
● Förvaltningsberättelse: innehåller uppgifter om rörelsens ställning, resultat samt hur
företagets vinst/förlust ska disponeras.
● Balansräkning: visar rörelsens tillgångar samt hur dessa har finansierats i form av eget
kapital och skulder.
● Resultaträkning: sammanställning av rörelsens intäkter och kostnader.
● Noter: tilläggsupplysningar lämnas inom olika områden för att underlätta arbetet med
att läsa och tolka årsredovisningen.
● Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys: visar hur rörelsen under året har skapat likvida
medel och hur det har använts. Det är endast obligatoriskt för stora företag som har
uppfyllt mer än ett av följande villkor under de senaste två åren; medelantalet anställda
ska ha varit mer än 50, företagens balansomslutning ska ha uppgått till mer än 40
miljoner kronor samt en nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor.32
2.3.1 Bokföringsskyldigheten för enskild firma
Fysiska personer är bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet och skyldigheten
börjar gälla när näringsidkaren ingår avtal för och i verksamheten.33 En enskild näringsidkare
ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut men om den årliga nettoomsättningen
uppgår till högst tre miljoner kronor får ett så kallat förenklat bokslut upprättas istället34. Det
finns inga krav på att enskilda firmor ska ha revisorer35.
2.3.2 Bokföringsskyldigheten för aktiebolag
Aktiebolag som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldiga vare sig de bedriver verksamhet
eller ej. När den juridiska personen registreras börjar bokföringsskyldigheten att gälla.36 I ett
aktiebolag skall den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning och den ska även
offentliggöras37. Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast sex veckor före den
ordinarie bolagsstämman. En bestyrkt kopia av årsredovisningen skall ha kommit
registreringsmyndigheten tillhanda inom en månad efter att balans- och resultaträkningen
fastställts på bolagsstämman.38
Sedan 1980-talet har det varit lag på att alla aktiebolag ska ha en revisor men sedan
1 november 2010 så har lagen ändrats avseende privata aktiebolag. Dessa bolag får välja om
de ska ha en revisor eller inte. De privata aktiebolag som inte uppfyller minst två av tre
kriterier (gränsvärde) under de senaste två åren kan välja att avskaffa revisionsplikten.

32

Årsredovisningslag. 1-3 kap. & 5-6 kap.
Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2011) sid. 19
34
Skatteverket.se 1
35
Skatteverket.se 2
36
Andersson, C., Dahlqvist, A-L., Elofsson, S. (2011) sid. 20
37
Bokföringslag. 6 kap. 1-2§§
38
Årsredovisningslag. 8 kap. 2-3§§
33

6

Dessa kriterier är;
 fler än tre anställda i bolaget i genomsnitt
 minst en och en halv miljoner kronor i balansomslutning
 minst tre miljoner kronor i nettoomsättning
Även om dessa bolag har beslutat att inte ha en revision så måste de fortfarande skicka in en
årsredovisning till Bolagsverket. Alla publika aktiebolag ska ha en revisor.39

2.4 Ekonomisk brottslighet
Ekonomisk brottslighet är brott som sker inom laglig näringsverksamhet för vinningens skull.
Vad som omfattar begreppet ekonomisk brottslighet påverkas och förändras av den ständiga
utvecklingen i samhället som även bidrar till att nya lagar och regler skapas.40 Som nämnts i
bakgrunden, så är de mest förekommande ekonomiska brotten i Sverige brott mot borgenär,
skattebrott och bokföringsbrott. Förskingring, insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan
samt mutbrott är andra ekonomiska brott.41
De vanligaste branscherna där ekonomisk brottslighet förekommer är bygg-, handel- och
restaurangbranschen42.

2.5 Gärningsmän
Antalet registrerade misstänkta för ekonomiska brott år 2011 var 3 433 personer och 83 % av
dessa var män samt majoriteten var mellan 40-49 år43. Anledningen till att män är
överrepresenterade i ekobrottsstatistik är att brotten oftast begås inom en näringsverksamhet.
Förklaringen till detta är att det är flest män som är egenföretagare och chefspositionerna i
näringsverksamhet innehas till största andelen av män.44
De gärningsmän som begår ekonomisk brottslighet delas in i fyra olika aktörstyper:
En/fåmansföretagare som är ”vanliga” näringsidkare, är den första typen och majoriteten av
de misstänkta placeras i denna kategori. I denna kategori fuskar vissa genom att medvetet
ändra bokföringen och vissa som av slarv bokför fel eller låter bli att lämna in deklarationen.
Av de som omedvetet har utfört brottsliga handlingar så finns de som inte haft ekonomiska
resurser att anlita hjälp från en redovisningsbyrå.
Den andra aktörstypen är erfarna näringsidkare med ekonomiska brott som affärsidé. Detta är
en medveten gärningsman och företaget är dess brottsverktyg. Verksamheten bedrivs helt
svart i syfte att dölja inkomster och utgifter och det är vanligt med ingen bokföring alls.
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Nästa aktörstyp är experter/möjliggörare. Det är personer som har expertkompetens inom
olika områden eller gör det möjligt för andra att begå brott bland annat genom att köpa och
sälja företag. Insiders ingår också i denna kategori.
Den sista aktörstypen är yrkeskriminella/grov organiserad brottslighet. Dessa personer ingår i
gäng som genom hot om våld pressar företagare på pengar eller tvingar någon att agera
målvakt, så skapar dem förutsättningar för ekonomisk brottslighet.
Målvakter/bulvaner är en annan typ och de handlar i någon annans ställe så att denna person
inte kan dömas.45
Gärningsmän inom bokföringsbrott är de personer som är ansvariga för bokföringen och som i
sin tur underlåter bokföringsskyldigheten. Vid åsidosättande av en juridisk persons
bokföringsskyldighet så är det den legala ställföreträdaren som kan dömas som gärningsman,
exempelvis i ett aktiebolag så är det styrelsen och den verkställande direktören. I den enskilda
firman så är det ägaren själv som i första hand döms som gärningsman även om det är någon
annan som sköter bokföringen till exempel maken till ägaren eller en redovisningsbyrå. Men
dessa kan dock komma ifråga som gärningsman. På grund av detta så blir kretsen av de som
kan bli ansvariga för gärningsmän omfattande.46

2.6 Bokföringsbrott
Bokföringsbrott är ett av det vanligaste ekonomiska brottet och upptäcks oftast i samband
med andra ekonomiska brott. Denna typ av brott begås inte i vinstsyfte utan för att dölja andra
ekonomiska brott som exempelvis skattebrott och brott mot borgenärer.47
Den som begår bokföringsbrott försummar enligt BFL bokföringsskyldigheten, genom att inte
bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation eller lämna felaktiga uppgifter i
bokföringen48. Det finns olika sätt att bryta mot bokföringsskyldigheten, exempelvis genom
att kostnader bokförs som intäkter, att tillgångar och skulder värderas felaktigt samt att
tillgångar som inte finns tas upp i redovisningen. Det förekommer även att bokföringen är
ofullständig, verifikationer saknas eller att bokföringen saknas för en viss period.49
För att brottet ska bli straffbart så räcker det inte endast med att försumma
bokföringsskyldigheten utan det ska även vara tydligt att rörelsens förlopp, ekonomiska
resultat eller ställning i huvudsak inte kan bedömas med hjälp av bokföringen. Det är detta
som kallas för huvudsakskriteriet och går att finna i BrB 11 kap. 5 §. Brottet kan även bli
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straffbart om oaktsamhet föreligger, vilket gör det lättare att bevisa bokföringsbrott50. Ur
lagstiftningens synvinkel är bokföringsbrottet ett så kallat blankettstraffbud, där gränserna för
vad som är otillåtet bestäms utifrån BFL och kompletterande normer som god
redovisningssed51. Därför får en ändring av lagstiftningen för bokföring en direkt effekt på
vilka som kan bli skyldiga för bokföringsbrott. Som nämnts tidigare så är BFL och ÅRL
ramlagar, vilket innebär att kraven som ställs på bokföringen inte anges i detalj.52
Bokföringsbrott kan delas in i tre olika grader: ringa brott, normalbrott och grovt brott. I
lagstiftningen finns det ingen avgränsning för när ett brott bedöms för att vara ringa. Enligt
praxis så anses ett brott vara ringa när bokföringsbrottet skett i ett företag med liten
omsättning, om underlåtelsen är mindre allvarligt, om brottet har begåtts vid ett fåtal tillfällen
samt om det har begåtts av oaktsamhet eller uppsåtligen utan listighet.53 Kriterierna för grovt
bokföringsbrott är att underlåtelsen avsett mycket väsentligt belopp, om gärningsmannen
använt sig av falska uppgifter, om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövas
systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art54. Med bokföringsbrott av
normalgraden anses brott som skett systematiskt men inte varit av farlig art och inte avsett
mycket väsentliga belopp55. Vid ringa bokföringsbrott är påföljden böter eller fängelse i högst
sex månader och vid grova bokföringsbrott är straffet lägst sex månader och högst sex år.
Bokföringsbrott av normalgraden leder till högst två års fängelse.56
Bristande personliga och ekonomiska resurser är en viktig förklaring till bokföringsbrott.
Detta är näringsidkare som inte har kunskaper i bokföring för att sköta företagets bokföring
själva och som inte har råd att anlita hjälp från bokföringsbyrå. Det är dessa företag som går i
konkurs. Det är främst resurssvaga småföretagare med låg omsättning som sällan har fler
anställda än företagaren själv och medhjälpande familjemedlemmar. I de företag där det
förekommer anställda så rör det sig inte om betydande antal, oftast är det en eller ett par
personer.57 Större företag har oftast en välfungerande ekonomienhet men små företag brukar
inte vara av den omfattningen att det krävs eller är möjligt för dem att anlita hjälp från
professionella redovisningsbyråer. Revision av att bokföringsskyldigheten fullgörs enligt lag
är ett krav för större företag, däremot är det inget krav för mindre företag vilket ökar risken
för att bokföringen försummas.58
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2.7 Oaktsamhet
Inom juridiken används ofta det latinska ordet ”culpa” som står för oaktsamhet, vårdslöshet
och oförsiktighet59. Oaktsamhet förekommer inom flera rättsområden som reglerar
ansvarsfrågor. Otillåtet risktagande leder till straffbar oaktsamhet.
Det finns två modeller för bedömning av culpa i den svenska straffrätten och dessa är
gärningsculpa och personlig culpa. Gärningsculpa innebär kontrollerad gärning och
risktagande. Kontrollerad gärning innebär att gärningsmannen kan avsluta handlingen samt
utföra den när denne vill och risktagande handlar om att gärningsmannen tar en risk med sitt
handlande. Personlig culpa delas in i två delar, medveten och omedveten oaktsamhet.
Medveten oaktsamhet är när någon medvetet tar en risk med hänsynslöshet eller likgiltighet
och omedveten oaktsamhet handlar om ansvarslöshet.
Oaktsamhet delas in i olika grader inom straffrätten såsom normal oaktsamhet, grov
oaktsamhet och ringa oaktsamhet. Graden baseras på följande kriterier; avvikelsegraden från
acceptabelt beteende, riskernas karaktär, rimlighetsgraden hos det faktiska händelseförloppet
och värdet hos de hotade intressena.60

2.8 Revisorn & revisionen
En revisor är en person som utför revisioner i företag eller föreningar vilket innebär att
revisorn granskar verksamhetens årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning.
Denna revision ska resultera i en granskningsrapport som kallas för revisionsberättelse.
Ändamålet med revisionen är att visa bland annat borgenärerna och ägarna att det finns en
lämplig kontroll av att verksamheten sköts på ett lagligt och felfritt sätt samt att dess resultat
och ställning är korrekt redovisat.61
Det finns två typer av revisorer; godkända och auktoriserade. Revisorn ska utföra sina
uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina beslut och ha god
revisorssed i åtanke.62 God revisorssed är etiska normer för hur revisorn ska bete sig i sitt
yrke, mot klienten och omvärlden i övrigt63. Tystnadsplikt är en annan av revisorns
skyldigheter, vilket innebär att denne inte får till fördel för sig själv eller till nackdel för någon
annan, använda uppgifter som han/hon fått tag på från sina uppdrag64.
Förekommer det ekonomisk brottslighet i ett företag som begåtts av styrelsen eller den
verkställande direktören så har revisorn en skyldighet att anmäla detta till en åklagare65.
Denna anmälningsskyldighet gäller endast fullbordade brott. Revisorn måste sedan efter att
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denne anmält misstanken till en åklagare, pröva om han/hon måste avgå eller inte. Dock bör
det påpekas att en anmälan ska ses som en sista utväg för revisorn. Först så måste revisorn ta
till olika åtgärder såsom att bland annat ta kontakt med den verkställande direktören och
styrelsen samt lämna erinringar och en anmärkning i revisionsberättelsen, och om dessa inte
leder till ett önskat resultat så ska en anmälan lämnas till åklagaren. Detta kallas för revisorns
handlingsplikt.
Det är inte meningen att revisorn i sitt arbete aktivt ska leta efter brott utan endast pröva om
omständigheter som denne lagt märke till under sin revision eventuellt kan leda till ett brott.
Dessa omständigheter kan exempelvis vara ofullständiga affärshändelser som förhindrar att
utreda vilka varor eller tjänster som har levererats eller förvärvats. Detta kan tyda på att
intäkterna eller kostnaderna är felaktiga som i sin tur kan utgöra grund för misstanke om
bokföringsbrott.66 67

2.9 De olika aktörernas roll
Detta avsnitt behandlar de centrala aktörerna vid upptäckande, anmälning och utredning av
bokföringsbrott. Dessa samarbetar för att förebygga bokföringsbrott.
2.9.1 Konkursförvaltare
Tingsrätten utser en konkursförvaltare i samband med en konkurs. Konkursförvaltarens
uppgift är att ta hand om och avsluta konkursboets tillgångar, för att sedan dela ut överskottet
till fordringsägarna.68 Flera av konkursförvaltarna är i grunden advokater, ekonomer eller
revisorer.
Som nämnts i bakgrunden så är det bland andra konkursförvaltarna som upptäcker flertalet av
bokföringsbrotten. Detta beror på att när ett företag går i konkurs så får förvaltarna ta över
konkursboet för att gå igenom bokföringen samt kontrollera när obeståndet inträffade och
varför. Oftast så kontrollerar de bokföringen i många småföretag med svag ekonomi eftersom
denna kategori står för majoriteten av konkurserna.69
2.9.2 Skatteverket
Skatteverket är en fristående myndighet men lyder under regeringen och dess huvuduppgifter
är att sköta skatter, folkbokföring, bouppteckning och borgenärsarbete. Sedan 1998 har
Skatteverket i uppgift att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet innanför
skatteområdet. Genomförandet av uppdragen sker inom Skatteverkets särskilda enhet,
Skattebrottsenheten som organisatoriskt sett är skilt från Skatteverkets verksamhet i övrigt.70
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Skatteverket kontrollerar alla skattskyldiga genom att granska deklarationer och genomföra
revisioner hos företag. Genom revision av företag så upptäcks bokföringsbrott och detta är ett
steg mot att förebygga ekonomisk brottslighet.71
Skattebrottsenhetens verksamhet regleras av lagen (SFS 1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar. I lagen står det att åklagare får begära biträde av
Skattebrottsenheten vid brottsutredningar och enheten har rätt att arbeta
med underrättelseverksamhet och spaning.72
2.9.3 Ekobrottsmyndigheten
Denna myndighet är en grupp som består av åklagare, ekorevisorer, poliser och andra
personer som är kunniga inom ekobrottsområdet. Som en följd av ekobrottsbekämpningen så
bildades myndigheten år 1998.73 Ekobrottsmyndigheten är specialister på att bekämpa
ekonomisk brottslighet för att de har den kompetens som krävs för detta. Uppdragen är både
regionala och nationella.74
Tanken med denna organisation är att åklagare styr utredningarna och leder
förundersökningarna av redan upptäckta brott, med hjälp av poliser, revisorer och ekonomer.
Ekobrottsmyndigheten får anmälningar om ekonomiska brott från konkursförvaltare och
Skatteverket.75
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3. Metod
Metodkapitlets syfte är att förklara hur författarna har gått tillväga för att uppnå syftet med
uppsatsen samt motivera valet av tillvägagångssättet.

3.1 Val av ämne
Vi har under vår utbildning läst olika kurser inom juridik. Dessa kurser tyckte vi var väldigt
intressanta och väckte vårt intresse till att fördjupa oss inom detta område. Eftersom vi
studerade ekonomi med inriktning på redovisning och revision så ville vi koppla ihop de två
kunskapsområdena. Med tanke på vår inriktning och den kunskap vi hade inom bokföring så
föll det naturligt för oss att fördjupa oss inom bokföringsbrott. När vi påbörjade vårt arbete så
hade vi en viss kunskap om bokföringsbrott och vi ville utöka den kunskapen.

3.2 Val av metod
Denna uppsats inleds som en explorativ studie som sedan övergår till en deskriptiv studie.
Med explorativ studie menas att det finns en viss kunskap inom ett område och målet är att
försöka uppnå en ökad förståelse. En deskriptiv studie ger en detaljerad beskrivning av ett
fenomen. Studien tar fram fakta och försöker få reda på något.76
Vår explorativa fas var att insamla grundläggande information för att få en djupare förståelse
av den ekonomiska brottslighetens innebörd. Den deskriptiva fasen gick ut på att med hjälp av
den information som vi tidigare hade samlat in och empirin, försöka skapa oss en djupare
förståelse av bokföringsbrott.
Det finns två olika studier att använda vid bearbetning och analys av den insamlade
informationen, kvalitativ respektive kvantitativ.
Kvalitativ studie är lämplig att använda ifall uppsatsens syfte är att åstadkomma en ökad
uppfattning för en specifik situation eller problem. Vid denna typ av studie så är de mest
lämpliga formerna för datainsamling, observationer och intervjuer.77 Kvalitativa studier
innehåller inga numeriska värden78. Med kvantitativa studier menas att studierna baseras på
många jämförbara uppgifter och därför måste de uttryckas och analyseras med siffror79.
Matematiska modeller och enkäter används ofta vid datainsamling till kvantitativa studier80.
Kvalitativ studie är mer öppen och detta underlättar för både intervjuerna och annan insamling
av data. Med tanke på den tid vi hade för att genomföra arbetet så valde vi att göra en
kvalitativ studie eftersom en kvantitativ studie skulle ha blivit för tidskrävande genom att sätta
ihop och sammanställa enkäter samt att hitta en lämplig målgrupp. Då syftet med vår uppsats
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var att undersöka ett problem så passade det bättre med en kvalitativ studie och då var det
lämpligare med intervjuer. I och med att vårt ämne var känsligt så kunde det ha varit svårt att
få näringsidkare svara på enkäter angående deras erfarenhet av bokföringsbrott i deras
verksamhet. Nackdelen med den kvalitativa studien är om intervjuer genomförs på en annan
ort så krävs det mycket resurser som tid och pengar. Därför måste antalet respondenter
begränsas vilket kan påverka den verkliga bilden av problemområdet i en studie, som vi är
införstådda med då vi hade intervjuat tre respondenter. Däremot ansåg vi att dessa
respondenter var trovärdiga och relevanta för denna uppsats.

3.3 Datainsamling
Det finns två sätt för datainsamling, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är att utnyttja
tidigare insamlad information och primärdata är att samla in ny information som ska användas
i den aktuella studien.
För att kunna samla in primärdata så kan det göras på tre olika sätt, intervju, experiment och
direkt observation. Intervju kan ske i olika former såsom personlig intervju, telefon- och
mailintervju, postenkät och gruppenkät. Vid experiment så skapas det två situationer som är
identiska och en av dessa påverkas medvetet. Sedan undersöks konsekvensen av denna
påverkan. Direkt observation är en händelse som observeras i den tidpunkten som den sker.81
Sekundärdata består av skrivet material som exempelvis böcker, broschyrer och tidsskrifter
och är avsett för ett annat syfte.82
Vårt tillvägagångssätt vid insamling av sekundärdata var att först söka efter litteratur från
Mälardalens högskolas bibliotek som berörde vårt ämne samt tidigare forskning inom ämnet
från databasen Diva. Litteraturen som vi hittade handlade om ekonomisk brottslighet och
bokföringsbrott. Boken Revision - En praktisk beskrivning hämtade vi från databasen FAR
Komplett då den inte längre ges ut från förlaget. För att komplettera vår sekundärdata så
användes rapporter från Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och regeringen som
hämtades från deras respektive hemsidor samt Nationalencyklopedin. Vi använde oss även av
Lars Emanuelsson Korsells avhandling om bokföringsbrott, han är numera enhetschef på
Brottsförebyggande rådet inom avdelningen som rör ekonomisk brottslighet. Sekundärdata
användes till att skriva bakgrunden, referensramen och metoden i uppsatsen.
När vi hade valt vårt ämne så började vi att söka efter lämpliga personer att intervjua för att
samla in primärdata till vår undersökning. Vi kontaktade då konkursförvaltare,
skattebrottsutredare, åklagare från Ekobrottsmyndigheten och utredare från
Brottsförebyggande rådet med en förfrågan om intervju. De konkursförvaltare som vi
kontaktade var slumpmässigt utvalda av dem som fanns i Västerås. Bara en av dem valde att
ställa upp på en intervju. En av oss hade en kontakt som hjälpte oss att komma i kontakt med
en person som jobbade på Skatteverket. Hon vidareförmedlade oss till en kollega som jobbade
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med ekonomisk brottslighet. Kammaråklagaren på Ekobrottsmyndigheten kände vi till sedan
tidigare då han gästföreläste på en av våra tidigare kurser. Utredaren på Brottsförebyggande
rådet vidareförmedlade oss till Lars Emanuelsson Korsell som i sin tur rekommenderade oss
att läsa hans avhandling. Vi valde att skicka mail för att det underlättade att komma i kontakt
med dem samt att det minskade risken för missförstånd för både parterna. Anledningen till
varför vi valde att intervjua dessa personer var att de ofta stötte på bokföringsbrott i sina
yrken. Fördelen med att intervjua en från varje område var att vi fick en mer övergripande
bild som täckte bokföringsbrottets alla delar. Vi hade möjlighet att utföra intervjuerna på tre
olika sätt, personlig intervju, mail eller via telefon. Av de personer som ställde upp på en
intervju så valde vi att personligen intervjua två av dem eftersom de arbetade i Västerås.
Intervjuerna ägde rum på deras respektive arbetsplats och tog mellan 20-40 minuter. Den
tredje personen fick alternativet att bli intervjuad antingen via mail eller via telefon, då denne
arbetade i Stockholm. Han valde att bli intervjuad via mail eftersom det underlättade för
honom att kunna reflektera över sina svar. Annan primärdata som vi har använt till denna
uppsats är relevanta lagar.
Innan vi gjorde intervjuerna så utformade vi frågor utifrån vår referensram. Frågorna
skickades till respondenterna i förväg så att de kunde förbereda sig inför intervjuerna. Detta
ansåg vi var en fördel eftersom de fick tid att tänka igenom sina svar. Intervjufrågorna var
standardiserade vilket innebar att det var samma frågor till alla respondenter och de var
öppna, det vill säga utan bundna svarsalternativ83. Detta gjorde att vid de personliga
intervjuerna gav det oss möjlighet att ställa följdfrågor. Då vi på förhand hade sammanställt
en intervjuguide (se bilaga 1) så blev intervjuerna av den strukturerade formen84. Under de
personliga intervjuerna så använde vi oss av en mobiltelefon för att spela in respondenternas
svar. Vi valde att spela in för att det inte alltid är lätt att hinna uppfatta och anteckna allt som
sägs under en intervju. Samtidigt så underlättade det för oss att gå tillbaka till intervjun vid ett
senare tillfälle för att kontrollera om vi hade fått med det väsentliga. Respondenterna hade
även sammanställt sina svar i pappersform som vi fick behålla. Vi frågade även samtliga
respondenter om de önskade att vara anonyma i vår uppsats men det var inget de önskade.

3.4 Operationalisering
Referensramen som beskrevs i kapitel 2 ska analyseras utifrån empirin i kapitel 4. För att en
analys ska kunna utföras så har vi utformat en intervjuguide utifrån referensramen som vi
sedan använde till vår undersökning. Vi hade oaktsamhet i åtanke när vi ställde våra frågor
vid intervjuerna. Oaktsamhet har vi behandlat i avsnitt 2.7.
Fråga 1 ställdes för att få en närmare bakgrundsbeskrivning av respondenternas yrke och
arbetsuppgifter.
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Fråga 2, 3 och 4 syftade till att vi ville få reda på vilka som var de vanligaste
bokföringsbrotten och vad som var orsakerna till dessa samt om det var omedvetna handlingar
i bokföringen som ledde till detta. Dessa frågor härleddes från avsnitt 2.6 som handlade om
bokföringsbrott.
Fråga 5 och 6 kunde knytas till avsnitt 2.5 och 2.6 för att se om bokföringsbrott kunde spåras
till företag som skötte sin egen bokföring eller om de hyrde in redovisningskonsulter och om
storleken på företag hade någon betydelse.
Fråga 7 och 8 ställdes för att vi skulle få mer information om de som begick bokföringsbrott.
Frågorna baserades på avsnitten 2.4 - 2.6 i referensramen.
Fråga 9 och 10 skulle påvisa om de företag som begick bokföringsbrott var bekanta med
lagstiftning och principer som rörde bokföring. Avsnitt 2.1 - 2.3 var grunden för dessa frågor.
Fråga 11 och 12 ställdes för att vi ville ta reda på vilka som anmälde bokföringsbrott och vad
respondenterna ansåg kunde göras för att minska antalet bokföringsbrott. Dessa frågor
baserades på avsnitten 2.8 och 2.9.

3.5 Källkritik
Källkritik är metodregler för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i
information85. Huvudsakliga syftet med källkritik är att bedöma om källan är valid, relevant
och reliabel för studien86.
Sekundärdata som vi använde oss av i större del av uppsatsen kom från myndigheter såsom
Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Skatteverket samt litteratur skrivna av
författare som jobbar inom dessa myndigheter. Den bok som vi använde oss mest av var
Bokföringsbrott och bokföringslagen och vi använde den senaste upplagan från år 2011 för att
inte riskera att använda oss av information som var inaktuell.
De primärdata vi hade var från intervjuerna med yrkeskunniga personer som
skattebrottsutredare, kammaråklagare samt konkursförvaltare. Vi hämtade även data från
lagstiftningen och vi såg till att lagarna var uppdaterade.
Vi var kritiska till de källor som vi använde oss av och vi ansåg att det var trovärdiga källor
eftersom de kom från regeringens hemsida och myndigheter som Ekobrottsmyndigheten,
Brottsförebyggande rådet och Skatteverket.

85
86

Esaisson, P., et al. (2007) sid. 313
Eriksson, L. T., Wiedersheim- Paul, F. (2011) sid. 167

16

3.6 Trovärdighet
Uppsatsens trovärdighet bedöms utifrån olika aspekter. Validitet och reliabilitet är två
aspekter som är relevanta för denna uppsats.
Validitet är i vilken grad det som ska mätas verkligen mäts87. För att uppfylla vårt syfte så
valde vi att intervjua olika aktörer som var insatta i bokföringsbrott. På så sätt visste vi att
informationen som vi fick ta del av var tillförlitlig. Anledningen till varför vi valde att
intervjua personer med olika yrken som är kopplade till bokföringsbrott var att det gav oss ett
bredare perspektiv än att intervjua personer med samma yrke. Eftersom vi fick ta del av de
olika yrkenas perspektiv så ansåg vi att validiteten i vår uppsats var hög.
Reliabilitet är ett mått som visar om ett undersökningsresultat kan uppnås av andra
undersökare vid ett senare tillfälle om de använder samma tillvägagångssätt. Om detta uppnås
så tyder det på att undersökningens reliabilitet är hög.88 Våra respondenter hade relevant
utbildning samt flera års erfarenhet inom deras yrke. Då de följer lagar och principer i sina
yrken så skulle vi sannolikt fått samma resultat om vi istället hade intervjuat deras kollegor
vid ett senare tillfälle. Därför ansåg vi att uppsatsens reliabilitet var hög.

87
88

Björklund, M., Paulsson, U. (2012) sid. 61
Eriksson, L. T., Wiedersheim- Paul, F. (2011) sid. 61

17

4. Empiri
I detta kapitel presenteras respondenternas intervjusvar. Innehållet från intervjuerna kommer
att presenteras i den ordning intervjuerna skedde. Utifrån operationaliseringen (avsnitt 3.4)
så har vi slagit ihop de frågor som var kopplade till varandra och givit dem rubriker som
beskriver kärnan i frågorna.

4.1 Skattebrottsutredare från Skattebrottsenheten
Helena Ackestål är skattebrottsutredare på skattebrottsenheten. Hon utreder främst skattebrott,
bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll men även bedrägerier i förekommande fall.
I hennes arbete som skattebrottsutredare ingår att hålla förhör med misstänkta, vittnen och ta
fram underlag till åklagaren för åtal alternativt nedläggning av ärendet. I Mälardalen jobbar
skattebrottsenheten mot åklagarkammaren i Uppsala och Linköping. Allt material i ärendet
sammanställs till ett förundersökningsprotokoll som ligger till grund för åtalet. För att säkra
bevisning behöver de ibland använda sig av tvångsåtgärder såsom husrannsakan och hämtning
till förhör, detta gör dem med hjälp av polisen. Ackestål har jobbat på Skatteverket sedan år
2003 efter avslutade ekonomistudier på Mälardalens Högskola. Hon började först arbeta på
den fiskala delen av Skatteverket genom att granska deklarationer som taxerare och sedan
som revisor. Sedan år 2010 så jobbar hon som skattebrottsutredare på skattebrottsenheten.
Vanligaste bokföringsbrotten, dess orsaker samt vilken omedveten handling i bokföring
som leder till brott?
Enligt Ackestål så är ett vanligt bokföringsbrott avsaknad av årsredovisning då styrelsen inte
låter upprätta en årsredovisning vid en ekonomisk kris för att det är en relativt dyr kostnad. Ett
annat vanligt scenario som hon stöter på är utländska företagare som tidigare bedrivit
verksamhet i sina länder. De har svårt att sätta sig in i det svenska skattesystemet och förstå
vikten av bokföring. De har ett annat sätt att bedriva sin verksamhet och vid en ekonomisk
kris tar de ofta flera privata lån. Företagaren tillskjuter pengar till verksamheten utan att
bokföra tillskotten. Några underlag för lånen/tillskotten lämnas inte in för bokföring och detta
leder till kassaunderskott i bokföringen. Bristerna i bokföringen i dessa fall blir uppenbara.
Men en företagare som inte förstår vikten av att bokföringen ska visa en rättvisande bild
tycker inte att han har gjort något fel. Andra typer av bokföringsbrott kan vara att bokföringen
inte upprättats systematiskt i huvud- och grundbok (kan t. ex. ha upprättats i Excel), den inte
har upprättats löpande och är bristfällig (underlag saknas), bokföring har inte upprättats alls
eller att det saknas för en viss period samt att bokföringen inte har bevarats.
Enligt hennes uppfattning är de vanligaste orsakerna till bokföringsbrott att det råder
okunskap om vilka regler som gäller avseende upprättande av bokföring. Okunskapen i sin tur
beror ofta på att företagaren lägger sitt engagemang på annat än pappersarbete och underlåter
att söka information om hur han ska uppfylla sina skyldigheter för att upprätta bokföring. De
har bokföring men den är bristfällig och de kanske inte har lämnat in alla underlag som
behövs. Ofta har företaget/företagsledaren hamnat i en ekonomisk kris som leder till att de
hamnar på obestånd. De har då inte ekonomi till att betala rådgivare, bokförare och revisorer
för att uppfylla sina skyldigheter till att upprätta bokföring.
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Ackestål tror att den vanligaste omedvetna handlingen en företagare gör inom redovisning är
att de inte har koll på att de måste bevara bokföring i sju år. Det som också är en omedveten
handling är att inte bokföra privata lån vilket kan leda till bokföringsbrott om det är betydande
belopp.
Är det vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin egen ekonomi jämfört
med företag som har extern hjälp och har storleken på företaget någon betydelse?
Enligt Ackeståls erfarenhet har de som begått bokföringsbrott av oaktsamhet ofta försökt
sköta sin bokföring själva eller att de låter en anhörig hjälpa dem alternativt anlitat en
oprofessionell redovisningskonsult. En företagare som anlitar en seriös bokföringsbyrå får
oftast ”påbackning” från bokföraren/konsulten när de uppmärksammar brister. Då hinner
företagaren rätta till bristerna innan det går så långt att de blir brottsanmälda. Däremot är det
vanligt att företagaren byter bokföringsbyrå under räkenskapsåret och då kan det uppstå ett
glapp i den löpande bokföringen. Det förekommer också att företagare inte får hämta ut sina
underlag från bokföringsbyrån om de inte har betalat för de utförda tjänsterna och då får de
problem att slutföra bokföringen. Stora företag har interna kontrollfunktioner och ekonomi att
anlita konsulter så dessa företag förekommer inte ofta i deras utredningar när det gäller
bokföringsbrott som begåtts av oaktsamhet. Däremot är det vanligt med bokföringsbrott som
sker av oaktsamhet i småföretag som exempelvis enskilda firmor för att de inte tar sig tiden
att ta reda på vad som gäller. Med småföretag menar hon företag med få anställda, utan en
ekonomienhet och som kan ha hög omsättning, till exempel företag i byggbranschen.
Gärningsmännen och deras kunskaper i bokföring?
Gärningsmännen som Ackestål har stött på i sitt arbete är oftast män och åldern varierar. De
har en ledande position i företaget och är ansvariga för bokföringen. Hon förklarar även att
gärningsmän i aktiebolag kan sticka ut lite eftersom det händer att styrelsen låter en målvakt
bära ansvaret, så riskerna för att ”åka dit” för bokföringsbrott är inte så stora. Men hon
påpekar att vid en brottsutredning så ligger fokus på individen/den misstänkte så vilken
associationsform brottet begåtts inom spelar mindre roll. De misstänkta har ofta mycket liten
kunskap om bokföring. I fråga om gärningsmännen har fått möjlighet till vägledning/stöd till
hur bokföringen ska skötas säger Ackestål att det finns informationsträffar för nyföretagare
och mängder med information på Skatteverkets hemsida, broschyrer och möjligheter att ringa
och få hjälp med frågor som de har. Det är däremot väldigt vanligt med att de misstänkta inte
har utnyttjat dessa möjligheter för att de inte har tagit sig tid till det.
Företagens kännedom om lagar och principer?
Företagen känner till sina skyldigheter enligt bokföringslagen, enligt Ackestål.
Huvudsakskriteriet är inget som diskuteras med den misstänkte men däremot påvisas de
brister som finns. Vad gäller argumentation kring om huvudsakskriteriet är uppfyllt eller inte
så kommer det i stort sett aldrig på tal under förhöret. Hon anser att man ska läsa
bokföringslagen och även årsredovisningslagen men bestämmelserna om bokföring i dessa
lagar är inte uttömmande, lagarna är ramlagar. Man behöver även läsa god redovisningssed
för att kunna anpassa sig till praxis och för att kunna tolka lagarnas regler.
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Hur anmäls bokföringsbrott och förslag på hur brottet ska förebyggas?
Brottsanmälningarna i de ärenden som skattebrottsenheten jobbar med kommer via åklagaren
från Skatteverkets revisorer, från konkursförvaltare och bolagens kvalificerade revisorer. Det
kan även komma från andra delar av Skatteverket som gör utredningar, periodkontroll med
moms- och arbetsgivaravgifter. De kan således inte styra vilken typ av ärenden som de ska
jobba med, förklarar Ackestål. I vilken typ av verksamhet/bransch som mest anmälningar görs
beror på vilka projekt de jobbar med. Ackestål berättar att när anmälan upprättas görs ingen
subjektiv bedömning utan det görs först av skattebrottsutredaren. Det räcker med oaktsamhet
för att bli fälld för bokföringsbrott. Åklagaren kan anse att den misstänkte har handlat
oaktsamt, att den misstänkte inte har gjort vad han kunnat för att ta reda på vilka regler som
gäller och handlat därefter. Ackestål berättar vidare att även vid revision på Skatteverkets
fiskala sida fokuserar man mer på aktörerna (de oseriösa personer som rör sig på marknaden)
eftersom de som bedriver oseriös verksamhet ofta har ett bolag under en begränsad tid. När
Skatteverkets revisorer granskar ett företag bedömer de bokföringens status, om de kommer
fram till att bokföringen har sådana brister att man inte i huvudsak kan bedöma
verksamhetens resultat och ställning så gör de en brottsanmälan gällande bokföringsbrott.
För att minska antalet bokföringsbrott så tycker Ackestål att man behöver införa en
obligatorisk kurs för nyföretagare. Hon menar inte en bokföringskurs, utan en kurs för att
skapa förståelse kring vikten av bokföring, ansvaret att driva företag etcetera, ungefär som ett
”körkort” för företagare. Men Ackestål förklarar att denna fråga handlar om politik. Ett
”körkort” för företagare medför att det blir svårare att starta företag, det kostar tid och pengar,
vilket inte är i linje med den politik som förs idag men det beror på hur man ser på saken. Hon
anser att det skulle förenkla för de seriösa företagarna och bidra till en mer rättvis konkurrens.
Bankerna skulle kunna spela en stor roll i detta genom att endast låna ut pengar till de
företagare som kan uppvisa papper på att de gått kursen.

4.2 Kammaråklagare från Ekobrottsmyndigheten
Yngve Rydberg är kammaråklagare med ekonomiska brott som specialitet och han har jobbat
som kammaråklagare i drygt 20 år. Rydberg är jurist, tingsmeriterad vid förvaltningsrätten
och även åklagare på olika avdelningar som hanterar ekomål på Ekobrottsmyndigheten sedan
12 år tillbaka. Numera är han allmän åklagare.
Vanligaste bokföringsbrotten, dess orsaker samt vilken omedveten handling i bokföring
som leder till brott?
Enligt Rydberg är de vanligaste bokföringsbrotten; försenad årsredovisning, underlåtenhet att
bevara bokföringen och dess underlag, osanna underlag i syfte att få mervärdeskatt återbetald,
att dölja privata uttag samt svart arbetskraft. Orsakerna kan vara att bolaget rullar på och
sedan kommer på obestånd, det vill säga företagaren kan inte betala fakturorna vartefter de
förfaller till betalning. Skatteskulderna ökar och företagaren struntar i allt. Företagaren har
inte råd med bokförare och han klarar inte av det själv. Det förekommer felaktiga yrkanden i
skattedeklarationen och för att täcka upp detta så läggs osanna handlingar in i bokföringen
(skattebrott).
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Rydberg har svårt att svara på vilken som är den vanligaste omedvetna handlingen som leder
till bokföringsbrott men han tror att en situation kan vara att man inte klarar av bokföringen
och slutar med att bokföra. I årsredovisningsfallen har man inte klarat av att sköta
bokföringen och det leder till att man inte kan upprätta årsredovisning.
Är det vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin egen ekonomi jämfört
med företag som har extern hjälp och har storleken på företaget någon betydelse?
Rydberg anser att det är vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin egen
bokföring jämfört med företag som har extern hjälp från redovisningskonsulter. Enligt
Rydberg så har storleken på bolaget ingen självständig betydelse men att det såklart är
allvarligare om ett större bolag fuskar med bokföringen. Han menar istället att bolagets
omsättning har en större betydelse.
Gärningsmännen och deras kunskaper i bokföring?
Enligt Rydberg så är den typiske gärningsmannen, av de som ”åker fast”, en man som är
duktig hantverkare men dålig på att hantera pappersarbete och åldern är svår att säga.
Gärningsmannen är oftast styrelseledamot i ett mindre aktiebolag, i många fall en faktisk
företrädare om bolagets styrelse är en målvakt. Gärningsmannen kan också vara enskilda
företagare som överhuvudtaget inte har någon bokföring men i vissa fall påbörjas någon form
av bokföring som sedan flyter ut i sanden. I bästa fall så samlas underlagen i en pärm.
Gärningsmännens kunskap om bokföring är låg, alla vet att man ska bokföra men hur detta
ska gå till är man osäker på. Därför vill de flesta ha någon form av bokförare.
Gärningsmännen har ingen kännedom om begreppet god redovisningssed och vet inte heller
när en kontrollbalansräkning ska upprättas (aktiebolag). Gärningsmännen har oftast inte fått
möjlighet till vägledning och stöd om hur bokföringen ska skötas.
Företagens kännedom om lagar och principer?
Rydberg anser att företagen som begår bokföringsbrott har en låg kunskap om
bokföringslagen och bokföringsskyldigheten. När det gäller huvudsakskriteriet är kunskapen
obefintlig. Han tror inte att det hjälper att endast läsa lagtexten och inte heller förarbetena för
att förstå vad som är brottsligt gällande bokföring. Han rekommenderar istället Anderssons
bok Bokföringsbrott och bokföringslagen som han anser ger bra vägledning.
Hur anmäls bokföringsbrott och förslag på hur brottet ska förebyggas?
Rydberg förklarar att en stor mängd bokföringsbrott anmäls av konkursförvaltare eftersom
bolaget oftast har försatts i konkurs och företagen har slutat att bokföra innan det bittra slutet.
Ofta så saknas bokföringen och lämnas aldrig över till förvaltaren. Han påpekar att det är
brottsligt att inte förvara bokföringen på ett betryggande sätt. Skatteverket brukar också
anmäla bokföringsbrott i samband med revision när de inte får någon bokföring. För att kunna
minska antalet bokföringsbrott tycker han att man borde ta ett form av körkort för att kunna
starta ett bolag, det vill säga visa att man begriper vad det handlar om. Okunskap friar aldrig.
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4.3 Konkursförvaltare från Advokathuset Actus AB
Jarmo Hihnavaara är civilekonom och arbetar med konkurshantering. Hans arbetsuppgifter
innebär att träffa konkursgäldenären/bolagets företrädare, personalhantering (uppsägning av
personal, lönegarantibeslut med mera), upprättande av konkursbouppteckning,
förvaltarberättelse, bokföring/redovisning i förekommande fall i konkurser, genomgång av
konkursbolagets bokföringsmaterial, i förekommande fall även brottsanmälan gällande
bokföringsbrott och/eller borgenärsbrott. Han har arbetat med detta i cirka fem och ett halvt
år. Hihnavaara har tidigare arbetat som skatterevisor hos Skatteverket i Västerås.
Vanligaste bokföringsbrotten, dess orsaker samt vilken omedveten handling i bokföring
som leder till brott?
Hihnavaara anser att de vanligaste bokföringsbrotten är att det saknas bokföring för en viss
tidsperiod eller ingen bokföring som överlämnas till konkursförvaltaren. Många missar att
man måste bokföra affärshändelser fram till konkursdagen om verksamhet fortfarande pågår.
Att det inte finns pengar att betala för bokföringstjänster har ingen betydelse. Hihnavaara tror
att de vanligaste orsakerna till bokföringsbrott är bristande kunskap om bokföring/redovisning
samt att man anlitar någon som även har bristande kunskaper om bokföring (släkting, partner
med mera). Kulturella skillnader, eventuella sjukdomar och depressioner är också viktiga
orsaker. De vanligaste omedvetna handlingar som ett företag gör som leder till
bokföringsbrott är att inte bokföra alla affärshändelser eller bokföra dubbelt (kan till exempel
bero på okunskap av bokföringsprogrammet), felaktiga eller inga avstämningar mellan
affärshändelser och bankkonton, inte avlämnat årsredovisning till Bolagsverket samt
ofullständig årsredovisning som inte går att utläsa företagets ekonomiska situation, enligt
Hihnavaara.
Är det vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin egen ekonomi jämfört
med företag som har extern hjälp och har storleken på företaget någon betydelse?
Hihnavaara anser att det är vanligare med bokföringsbrott när företagen själva sköter
bokföring/redovisning än de som har extern hjälp med bokföring och han tror detta beror på
okunskap. Det är mycket mer vanligt förekommande med bokföringsbrott i mindre företag för
att stora företag ofta har ekonomiansvariga som är kunniga i bokföring/redovisning, enligt
Hihnavaara.
Gärningsmännen och deras kunskaper i bokföring?
De typiske gärningsmännen, enligt Hihnavaara, kan vara både män och kvinnor (oftast män)
och åldern varierar. Gärningsmannen har ofta en ledande position i företaget, som bolagets
företrädare/ägare eller styrelsemedlem. I aktiebolag som är på väg mot konkurs och har höga
skatteskulder så brukar den ”egentliga” företrädaren för företaget låta någon annan skriva in
sig som styrelseledamot i företaget. Oftast är det någon missbrukare som erbjuds till exempel
alkohol som belöning för att hoppa in i styrelsen istället för den riktiga företrädaren. Vad
dessa så kallade ”målvakter” ofta inte är medvetna om, är att i samband med att de skriver in
sig i bolagsstyrelsen är ansvariga för bokföring och skatteskulder med mera. Hihnavaara
fortsätter med att säga att de tyvärr anmäls ofta för bokföringsbrott fast de inte är medvetna
22

om vad det innebär att vara med i en bolagsstyrelse. De gärningsmän som Hihnavaara har
stött på i sitt yrke har grundläggande kunskaper i bokföring men det blir ändå fel eller så
saknar de helt kunskaper i bokföring. Hihnavaara berättar att han har varit med om fall där
personer har kommit till honom med en pärm full med underlag, dessa personer har inte
bokfört affärshändelserna för att de tror att det räcker med att bara spara underlaget. Han är
osäker på om de känner till god redovisningssed. Han har svårt att svara på frågan ifall
gärningsmännen haft möjlighet till vägledning/stöd om hur bokföringen ska skötas och menar
att det är olika från fall till fall. Det kan hända ibland att de inte fått stöd alls eller att de inte
skickar alla bokföringsunderlag till en extern bokförare/konsult.
Företagens kännedom om lagar och principer?
Hihnavaara tror att de som bedriver företag känner till bokföringslagen och
bokföringsskyldigheten men är osäker på om de känner till huvudsakskriteriet. Han anser
även att det är tillräckligt att kunna känna till lagen för att veta vad som är brottsligt gällande
bokföring.
Hur anmäls bokföringsbrott och förslag på hur brottet ska förebyggas?
De vanligaste anmälarna av bokföringsbrott är Skatteverket och konkursförvaltare enligt
Hihnavaara. Han påpekar att det är svårt för konkursförvaltaren vid upptäckande av brottet att
bedöma om det har skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Han anser för att minska antalet
bokföringsbrott så borde de som bedriver företag (speciellt nystartade) uppmuntras till att
utbilda sig inom grundläggande bokföring för att minska felen. Kanske även någon form av
ekonomiskt stöd.

23

5. Analys
I detta kapitel ska vi analysera empirin med hjälp av vår referensram. Analyskapitlet har
samma struktur som empirikapitlet för att underlätta för läsaren att följa resonemanget samt
kunna dra egna slutsatser.
Vanligaste bokföringsbrotten, dess orsaker samt vilken omedveten handling i bokföring
som leder till brott?
Bokföringsskyldigheten, för enskilda firmor och aktiebolag som behandlas i denna uppsats,
innebär att löpande bokföra affärshändelser, bevara all räkenskapsinformation och dess
underlag samt avsluta med årsbokslut eller årsredovisning. Bokföringsbrott är ett resultat av
företags åsidosättande av bokföringsskyldigheten. De vanligaste bokföringsbrotten som
respondenterna har stött på i sitt yrke är: ingen löpande bokföring, underlag som saknas och
bokföring som inte finns överhuvudtaget eller så saknas den för en viss period. Våra
respondenter påpekar att det även finns andra vanligt förekommande typer av bokföringsbrott
och dessa varierar alltifrån avsaknad/försening av årsredovisning till felaktig bokföring för att
dölja svartarbetskraft och privata uttag samt att få mervärdeskatt återbetald.
Enligt Korsell Emanuelsson (2003) är bristande personliga och ekonomiska resurser en viktig
faktor som bidrar till att oaktsamma bokföringsbrott sker. Det handlar oftast om näringsidkare
som har bristande kunskaper i bokföring och inte har råd att anlita hjälp från
bokföringsbyråer. Samtliga respondenter bekräftar denna teori och menar att en av de
viktigaste orsakerna till dessa brott är just att företagen oftast inte har råd med att anlita hjälp
för att upprätta bokföring när de själva inte har de kunskaperna som krävs. Det leder till att de
tar hjälp från andra personer som även är okunniga inom bokföring, exempelvis som en
släkting, partner eller oprofessionella redovisningskonsulter. Respondenterna nämnde även att
dessa företag brukar vara på obestånd, en personlig kris kan även vara inblandat och när de
närmar sig konkursen så ger de upp och slutar med att bokföra. En av respondenterna
poängterar att det är många som missar att företaget måste bokföra affärshändelser fram till
konkursdagen om verksamheten fortfarande pågår.
Utifrån respondenternas erfarenhet så kan ibland omedvetna handlingar i redovisningen leda
till oaktsamma bokföringsbrott, det kan vara så att företaget bokför fel på grund av okunskap i
bokföringsprogrammet eller att inga avstämningar sker mellan affärshändelser och
bankkonton samt missar att bevara bokföring i minst sju år och att ha underlag för alla
affärshändelser.
Är det vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin egen ekonomi jämfört
med företag som har extern hjälp och har storleken på företaget någon betydelse?
Enligt Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild (2012) är majoriteten av de som begår
bokföringsbrott näringsidkare som antingen medvetet eller omedvetet bokför på ett felaktigt
sätt. Av de som omedvetet gör fel i bokföringen så finns dem som inte haft ekonomiska
resurser till att anlita hjälp från en redovisningsbyrå. Detta är något som bekräftas av
respondenterna då samtliga håller med om att oaktsamma bokföringsbrott är vanligare i
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företag som sköter sin egen bokföring. En av respondenterna förklarar att de oaktsamma
bokföringsbrott som sker i företag som anlitat redovisningsbyråer kan bero på följande
orsaker: byte av redovisningsbyrå under räkenskapsåret vilket medför ett glapp i den löpande
bokföringen eller att företag inte får hämta ut underlag från byråerna om de inte har råd att
betala för tjänsten vilket kan leda till att de får problem med att slutföra bokföringen.
Två av respondenterna anser att det oftast är vanligare med bokföringsbrott som sker av
oaktsamhet i mindre företag då stora företag oftast har en ekonomiavdelning som är kunniga,
detta är något som backas upp av Källmans rapport (2007) då risken för att
bokföringsskyldigheten försummas i små företag är vanligare på grund av det inte finns något
revisionskrav. Den tredje respondenten anser däremot att storleken inte har någon betydelse
utan att det är omsättningen som avgör. En av respondenterna menar att även vissa småföretag
kan ha en hög omsättning som t. ex. företag i byggbranschen. Deras uppfattning
överensstämmer till en viss del med det Korsell Emanuelsson (2003) tar upp i sin avhandling
om att det är vanligare med bokföringsbrott i småföretag men han påpekar att det är främst
resurssvaga företag med låg nettoomsättning.
Gärningsmännen och deras kunskaper i bokföring?
Av de registrerade misstänkta för ekonomisk brottslighet år 2011 så var 83 % av dessa män
och majoriteten var mellan 40-49 år, enligt Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild (2012). I
Källmans rapport (2007) så förklarar hon att anledningen till männens överrepresentation i
ekobrottsstatistiken kan vara att det är flest män som är egenföretagare. Bilden av
verkligheten stämmer till en viss del då samtliga respondenter intygade att gärningsmännen
oftast är en man men två av respondenterna påpekar att åldern varierar. De som blir
misstänkta som gärningsmän är de som är ansvariga för bokföringen i ett företag, som
exempelvis ägaren av en enskild firma eller styrelsen i ett aktiebolag, detta beskrivs i
departementsseriens rapport om bokföringsbrott (2002). I intervjuerna framgår det att
gärningsmännen ofta har en ledande position i företaget som företrädare/ägare eller
styrelsemedlem. Det förekommer även att ett aktiebolags ”egentliga” företrädare uppsåtligen
låter någon annan skriva in sig som styrelseledamot i företaget, så kallade målvakter. Dessa
målvakter är omedvetna om vad de ger sig in på och anmäls då ofta för bokföringsbrott.
Samtliga respondenter är överens om att gärningsmännen känner till sina skyldigheter enligt
BFL, men att de inte är bekanta med normer som god redovisningssed. Eftersom deras
kunskaper i bokföring är bristande så vet de inte hur bokföringen ska upprättas. De flesta tror
att det räcker bara med att spara all underlag i en pärm och det framgår att gärningsmännen
har en felaktig uppfattning av bokföringsskyldighetens innebörd vilket kan leda till
oaktsamma bokföringsbrott. Detta kan förklaras av att BFL är en ramlag som inte anger i
detalj hur bokföringen ska gå till och då förklarar Andersson, Dahlqvist och Elofsson (2011)
att den måste kompletteras med normer som baseras på lagar, föreskrifter, redovisningspraxis,
rekommendationer och uttalanden av normgivande organ. Det som våra respondenter har
berättat om gärningsmännens bristande kunskaper i bokföring stämmer överens med det
Korsell Emanuelsson (2003) tagit upp i sin avhandling där han förklarar att näringsidkare som
begår bokföringsbrott oftast saknar kunskaper i bokföring.
25

Från intervjuerna framgår det att gärningsmännens bristande kunskaper i bokföring beror på
att de inte har tagit sig tid att kolla upp vad som gäller och att de hellre fokuserar på sin
huvudsysselsättning i företaget än det tråkiga pappersarbetet. En av respondenterna förklarar
att gärningsmännen inte alltid utnyttjar möjligheterna till vägledning och stöd som finns i
form av broschyrer, informationsträffar och direkt kontakt med olika myndigheter. Av de
andra två respondenterna menar den ena att gärningsmännen oftast inte har fått möjligheten
till stöd om hur bokföringen ska skötas och den andra säger att det beror på från fall till fall,
men det kan hända ibland att de inte har fått stöd alls. För att kunna starta företag idag så finns
det inget krav på att besitta bokföringskunskaper, ansvaret ligger däremot på näringsidkaren
att skaffa sig kunskaper i bokföring för att driva en välfungerande verksamhet. Då finns det
möjlighet att få vägledning och information från myndigheter som bland andra Skatteverket,
Bolagsverket och Bokföringsnämnden.
Företagens kännedom om lagar och principer?
Enligt BFL så är aktiebolag och enskild firma som bedriver en näringsverksamhet
bokföringsskyldiga. Innebörden av denna skyldighet är att löpande bokföra affärshändelser,
bevara all räkenskapsinformation och dess underlag samt avsluta med årsbokslut eller
årsredovisning. Bokföringsskyldigheten ska utföras på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. Våra respondenter har olika åsikter om de företag som begår bokföringsbrott
av oaktsamhet och deras kännedom om lagar och principer som rör bokföring. Två av dem
anser att företagen känner till lagar och bokföringsskyldigheten samt att det är tillräckligt att
ha kännedom om lagarna och principer för att veta vad som är brottsligt gällande bokföring.
Den tredje respondenten är av en annan åsikt och menar att företagen har låg kunskap om
lagar och bokföringsskyldigheten samt anser att det inte räcker med att endast läsa lagarna.
Han rekommenderar istället Anderssons bok Bokföringsbrott och bokföringslagen som en
tydlig informationskälla gällande bokföringsbrott.
För att bokföringsbrott ska bli straffbart så räcker det inte med att endast försumma
bokföringsskyldigheten utan huvudsakskriteriet i BrB 11 kap. 5 § ska också vara uppfyllt
vilket innebär att det ska vara tydligt att bokföringen inte ger en klar bild av rörelsens förlopp,
ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.
En av respondenterna påpekar att företagen som begår bokföringsbrott inte känner till
huvudsakskriteriet, den andra är osäker på om de gör det och respondenten från Skatteverket
förklarar att det är inget som diskuteras med den misstänkte gärningsmannen så därför har
hon svårt att svara på om deras kännedom om huvudsakskriteriet.
Hur anmäls bokföringsbrott och förslag på hur brottet ska förebyggas?
Enligt Brottsförebyggande rådet så upptäcks och anmäls flertalet av bokföringsbrott av
Skatteverket och konkursförvaltaren och detta intygas av respondenterna. När ett företag går i
konkurs så tar förvaltaren över konkursboet och genom att kontrollera bokföringen så
upptäcker de bokföringsbrott enligt Korsell Emanuelsson (2003). En av respondenterna
förklarar att anledningen till detta är att bolagen som försatts i konkurs ofta har brister i sin
bokföring. Skälet till varför Skatteverket ofta upptäcker bokföringsbrott enligt Korsell
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Emanuelsson (2003) är på grund av skatterevision av företag vilket två av respondenterna
bekräftade att så var fallet.
Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och konkursförvaltare samarbetar för att förebygga
bokföringsbrott. För att öka insatserna i förebyggande av bokföringsbrott så har alla tre
respondenter liknande idéer som att införa en obligatorisk kurs för alla nystartade företag med
syfte att få dem att förstå vikten av bokföring. Två av respondenterna kallar detta för en typ av
körkort och den tredje respondenten föreslår även någon form av ekonomiskt stöd till
företagarna.
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6. Slutsatser
I detta kapitel presenteras slutsatser som bygger på uppsatsens frågeställningar och syfte
utifrån det som tidigare presenterats i analysen.
Frågeställningarna i denna uppsats var att undersöka på vilket sätt näringsidkarens oaktsamhet
i bokföring ledde till bokföringsbrott och vilka faktorer som bidrog till detta. Utifrån våra
frågeställningar så blev syftet med uppsatsen att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i
bokföringen kunde vara en av orsakerna till bokföringsbrott.
Författarna har utifrån denna undersökning kommit fram till att gärningsmannens oaktsamhet
i bokföring, främst i mindre företag, leder till brott. I analysen framgår det att gärningsmännen
är införstådda med att de är bokföringsskyldiga men de har en felaktig uppfattning av vad
detta innebär. Ett exempel kan vara att de har sparat underlag för alla affärshändelser i en
pärm och tror att detta är tillräckligt för att fullgöra bokföringsskyldigheten men detta strider
mot lagen om att bokföringen måste ske löpande i tid. De har även inte förstått att alla
underlag ska bevaras på ett betryggande sätt i minst sju år. Författarna anser utifrån sin
undersökning att bokföringsbrott som sker i mindre företag oftast sker av oaktsamhet då de
har svårt att förstå lagarna som rör bokföring. BFL och ÅRL är inte uttömmande lagar och
måste därför kompletteras med god redovisningssed, det är då inte alltid självklart att
småföretagare vet vad denna sed innebär. God redovisningssed består av många delar som
exempelvis rekommendationer, praxis samt föreskrifter och detta kan vara otydligt för en
småföretagare att förstå om denne inte har tidigare ekonomikunskaper. Detta blir dock inget
problem för näringsidkare i större företag då de oftast har en kunnig ekonomiavdelning och
därför är det ovanligt att dessa företag begår bokföringsbrott av oaktsamhet.
De faktorer som leder till denna oaktsamhet är främst näringsidkarens brist på personliga och
ekonomiska resurser. I de flesta fallen är gärningsmannen en man som är dålig på att hantera
pappersarbete och som hellre fokuserar på sin huvudsysselsättning inom verksamheten.
Problemet med detta är att pappersarbetet hamnar åt sidan vilket sedan kan riskera att försvåra
den löpande bokföringen. Gärningsmannens brist på personliga resurser i form av bristfälliga
bokföringskunskaper är en grundläggande faktor för oaktsamma bokföringsbrott. Då
näringsidkaren hellre lägger fokus på sin huvudsysselsättning så har de inte tagit sig tid för att
lära sig grundläggande bokföring vilket bidrar till att deras bokföring blir felaktig, i de fall där
de själva sköter sin egen bokföring. Anledning till att de inte anlitar professionell hjälp med
att upprätta bokföringen i sin verksamhet är för att de saknar ekonomiska resurser för detta,
därför låter de istället exempelvis en anhörig sköta bokföringen som även har bristfälliga
kunskaper i bokföring. Något som också framgår tydligt i analysen är att de företag som begår
bokföringsbrotten ofta är på obestånd och slutar att bokföra sina affärshändelser när de närmar
sig konkursen. Författarna tror att de företag som är på väg att gå i konkurs inte är medvetna
om att de måste löpande bokföra alla affärshändelserna ifall verksamheten fortfarande pågår,
vilket utgör en oaktsam handling. Det kan också vara så att näringsidkaren inte fått möjlighet
till att få vägledning och stöd avseende upprättande av bokföring eller så har de fått
möjligheter som de inte har utnyttjat. Idag finns det inget särskilt krav på att behöva besitta
28

bokföringskunskaper vid startandet av ett företag, det räcker med att ha en bra affärsidé. I
början läggs all energi och tid på att få igång verksamheten och därför missar näringsidkaren
att den löpande bokföringen också är viktig för verksamhetens överlevnad.
Det som författarna slutligen har kommit fram till i undersökningen är att bokföringsbrott som
är ett resultat av oaktsamhet är vanligare i mindre företag då dessa inte alltid har resurser för
att upprätta en bokföring som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.
Denna typ av brott sker inte i vinstsyfte. I större företag är det svårt att begå oaktsamma
bokföringsbrott då de har en fungerande intern kontroll med professionell personal inom
ekonomi. Bokföringsbrott som sker i större företag är oftast för att uppsåtligen dölja andra
ekonomiska brott som skett för vinningens skull.
Sammanfattningsvis har vi utifrån våra frågeställningar och syfte kommit fram till dessa
slutsatser:


På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott?
Slutsats 1: Näringsidkarens oaktsamhet i bokföring leder till bokföringsbrott genom att
de sparar all underlag för affärshändelser men missar att löpande bokföra dessa i tid.
Slutsats 2: Näringsidkarna slutar även att bokföra affärshändelser när företaget är på
väg att gå i konkurs för att de inte förstår att bokföringen fortfarande ska ske löpande
så länge verksamheten pågår.



Vilka faktorer bidrar till detta?
Slutsats 3: En viktig faktor är näringsidkarens okunskap i bokföring, de förstår inte hur
de ska gå tillväga med bokföringen så att det ger en rättvisande bild av företagets
ekonomiska ställning.
Slutsats 4: Många av företagen som begår oaktsamma bokföringsbrott på grund av
okunskap har oftast inte råd att anlita professionell hjälp med att upprätta bokföring,
vilket kan vara anledningen till varför småföretag är överrepresenterade i denna typ av
brott.
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Bilaga 1: Intervjuguide
1. Bakgrundsbeskrivning av respondenten
- Namn & yrke?
- Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter och hur länge har ni arbetat med detta?
- Kan ni berätta lite om er bakgrund (ex. utbildning och tidigare arbetsplatser)?

2. Vilket är det vanligaste bokföringsbrottet enligt er?
- Inom aktiebolag och enskilda firmor?
- När brottet begås av oaktsamhet?
3. Vilka är, enligt er, de vanligaste orsakerna/faktorerna till bokföringsbrott?
(De som begår brott av oaktsamhet)

4. Vilket är det vanligaste omedvetna (oaktsamhet) handling ett företag gör inom
redovisningen som kan leda till bokföringsbrott enligt er?

5. Är det vanligare med bokföringsbrott i företag som sköter sin bokföring & redovisning
själva jämfört med företag som tar hjälp utifrån av ex. redovisningskonsulter osv enligt
er?

6. Har storleken på företag någon betydelse till att bokföringsbrott förekommer enligt er?
7. Hur ser den “typiske” gärningsmannen ut enligt er?
- Kön & ungefärlig ålder?
- Position i företaget?
(De som begår brott av oaktsamhet)

8. Hur ser gärningsmannens kunskaper i bokföring & redovisning ut enligt er? (brott som
begås av oaktsamhet)
- Har de grundläggande kunskaper i bokföring?
- Känner de till begreppet god redovisningssed?
- Har gärningsmannen haft/fått möjlighet till vägledning/stöd om hur bokföringen
ska skötas på rätt sätt?

9. Tror ni att företagen som begår bokföringsbrott känner till bokföringslagen och
bokföringsskyldigheten? Huvudsakskriteriet?

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

11. Hur anmäls bokföringsbrott? Är det revisor som anmäler, skatteverket eller
konkursförvaltaren mm?

12. Vad anser ni att man borde göra för att minska antalet bokföringsbrott?
- Behövs det fler insatser eller räcker de insatser som görs idag?

13. Är det något mer ni vill tillägga?

