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Sammanfattning 

Med ett belopp på ca 130 miljarder kronor per år i oredovisade intäkter och en så stor 
påverkan på samhället gör sig ekobrott och därmed bokföringsbrott till ett av landets mest 
kostsamma brott. Då endast vinst är i syfte, gör många allt för att tjäna så mycket de bara kan. 
Detta medför då att de som handlar oredligt skaffar sig fördelar gentemot andra som inte 
bryter mot bestämmelserna. På så sätt uppstår det en obalans mellan dessa som i slutändan 
kan leda till att de som följer reglerna konkurreras bort av dem som inte gör det.  

En central fråga som uppstår vid åsidosättande av bestämmelserna är om det finns tillräckliga 
skäl för att anse att bokföringsbrott föreligger. Lagstiftningen anger att bokföringsbrott 
föreligger när det inte går att bedöma företagets resultat eller ställning med ledning av 
bokföringen. Vår empiriska studie visar att avvikelser som kan förekomma i misstänkta 
räkenskapsmaterial kan vara så avsevärt stora att det ofta inte handlar om gränsfall vid 
bedömningen om det föreligger bokföringsbrott eller inte. 

Syftet med uppsatsen är att göra en studie kring myndigheternas insatser för att alltmer 
upptäcka och förebygga bokföringsbrott.  
   
Bokföringsbrott är ett ämne som omfattar väldigt många grenar. Vi kan tyvärr inte gå in på 
varje gren och diskutera och analysera dem. Därför har vi valt att beröra de insatser som 
framförallt Skatteverket gör för att förebygga bokföringsbrott. Vi har dessutom avgränsat oss 
till Gävleborgs län. Våra respondenter har därutöver försett oss med material som i synnerhet 
berör länet.

Trots våra avgränsningar har det inte varit helt möjligt att avskärma oss från sammanbundna 
grenar såsom skattebrott. Vi har därför valt att nämna dem i viss grad på grund av den starka 
kopplingen som finns mellan dessa. Studien berör mestadels insatser från Skatteverkets organ 
där de flesta bokföringsbrotten upptäcks och anmäls till åklagarmyndigheten.

För att uppnå en viss grad av tillförlitlighet i uppsatsen har vi genomfört intervjuer med 
personer som jobbar med brottsförebyggande verksamhet inom ämnet bokföringsbrott. Vi har 
således fört samtal med Bengt-Åke Johansson på rätts- och utvecklingsenheten och Karin 
Palmberg på utredningsenheten, båda från Skatteverket. Dessutom har vi träffat en 
specialiståklagare vid namn Ulf Back som har sitt säte i åklagarkammaren i Gävle.    
  
I teorin redogörs för de insatser som ska se till att förebygga bokföringsbrott. Empirin lyfter 
däremot fram vad som förväntas av dessa insatser ur myndigheternas synvinkel. Dessutom går 
vi in på om det idag upptäcks fler brott i jämförelse med tidigare år.

Resultatet som den här studien ger, är att det numera upptäcks fler bokföringsbrott än för ett 
antal år sedan. Ökningen behöver sålunda inte betyda en minskning av bokföringsbrott 
eftersom det inte finns en tillförlitlig källa om hur omfattande bokföringsbrott egentligen är.



Summary

With an amount of 130 billion kronor each year in unrecorded income and with a high 
influence on the society, bookkeeping crimes are some of the most costly crimes that we have 
got. When the only purpose is to gain profits, many will do anything to benefit in favor of 
their own interests and compete in unfair ways. Those who do not follow the law gain 
advantage compared to those who do. In that way imbalance occurs which might lead to that 
those who do follow the law find it hard in the competition against those who do not.

A central matter that occurs at bookkeeping crimes is if there are strong enough reasons to 
start an investigation. The legislation says that bookkeeping crimes occurs when it is not
possible to judge a company’s profit or position from the bookkeeping. Our empirical study 
shows that a divergence that occurs in suspect bookkeeping often are so considerable that 
there is no doubt whether there is a bookkeeping crime or not. 

The purpose with this thesis is to make a study about the initiatives of the authorities to detect 
and prevent bookkeeping crimes. To see if they have succeeded to detect or prevent 
bookkeeping crimes compared to earlier years.

Bookkeeping crimes covers many branches, and we cannot discuss and analyze every one of 
them. We have chosen to look at the initiatives of the tax authorities to prevent bookkeeping 
crimes. We have also limited us to Gävleborgs County. Our respondents furthermore have 
provided us with material in particular concerning the Gävleborg County. 

Despite our delimitations it has not been possible to neglect connected issues such as tax 
crimes. We have chosen to mention these at a certain degree because of the strong connection 
between the two of them. The study mostly looks at the initiatives of the tax authorities since 
this is where most of the bookkeeping crimes are being detected and reported to.

To achieve a certain degree of reliability we decided to interview people who work with the 
purpose of preventing bookkeeping crime. We have met Bengt-Åke Johansson who works at 
the justice- and development-entity and Karin Palmberg at the investigation-entity, both of 
them from the tax authorities. Furthermore we have met a specialist prosecutor whose name is 
Ulf Back.

In the theory we look at the initiatives that are made in order to prevent bookkeeping crimes. 
The empiric studies on the other hand shows what is expected from these initiatives from the 
authorities point of view. Furthermore we look at the question if more bookkeeping crimes are 
being detected today than earlier.

The result of our studies is that at present more bookkeeping crimes are detected than earlier.
The increase of the discovered bookkeeping crimes does not conclude that crime decreases 
since there are no reliable data of how extensive bookkeeping crimes are.



Förord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Bengt-Åke Johansson, Karin Palmberg, Stig Gabrielsson 
samt Håkan Medin på Skatteverket och åklagaren Ulf Back på Åklagarkammaren i Gävle. 
Tack för de intressanta intervjuerna och ett vänligt bemötande, uppsatsen hade varit omöjlig 
att skriva utan er medverkan. Vi skulle även vilja rikta ett tack till vår handledare Mats 
Ryding.

David Pinto F. Soran Mokriani 
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1. Inledning  

Bokföringen har en väldigt viktig uppgift i affärslivet. Genom bokföringen förmedlar det egna 
företaget information av väsentlig karaktär till sina olika intressenter som också är angelägna 
av att ta del av denna information. Det är rentav en av anledningarna till att bokföringen är 
reglerad i lag och straffbelagd vid olika slags överträdelser av bestämmelserna. Men trots 
detta har det ändå inte lyckats förebygga förbrytelser mot bokföringsskyldigheten. 

Många studier har dock gjorts kring bokföringsbrott men få av dem har behandlat statens 
insatser för att både upptäcka och förebygga bokföringsbrott. Den här studien ska behandla 
just detta för att därefter analysera om bekämpningen har lett till positiva eller negativa 
resultat. 

Bokföringsbrott är dessutom ett mycket intressant ämne som påverkas av oerhört många 
faktorer där vissa naturligtvis är mer betydelsefulla än andra. Många av dem som har bidragit 
med olika synpunkter kring ämnet är också eniga om att det alltid är intressant att göra studier 
om bokföringsbrott eftersom det alltid finns något nytt som kan lyftas fram och/eller göra 
undersökningar på. 

Vi beslöt oss för att skriva om bokföringsbrott därför att redan i början av vår utbildning fick 
vi en uppfattning om att bokföringen har en central uppgift inom redovisningsområdet. Detta 
har under studiernas gång visat sig vara korrekt fast i mycket större omfattning. Bokföringen 
utgör minsann underlag för att fatta beslut av olika slag, m.m. Därför har vi ansett att det kan
vara lärorikt att studera vad som görs för att missvisande information genom bokföringsbrott 
inte ska förekomma.  

1.1 Bakgrund 

Bokföringsbrott är en företeelse som historiskt sett leder oss ganska långt tillbaka i tiden. 
Olyckligtvis finns det väldigt lite fakta kring historiken om bokföringsbrott. Givetvis kan det 
dock tänkas att bokföringsbrott har uppstått i samband med införandet av bestämmelser för 
upprättandet av bokföringen och bestraffning vid åsidosättandet av reglerna.  

De första bestämmelserna som skulle se till att upprätthålla reglerna kring upprättande av 
bokföring utformades år 1942 i den dåvarande strafflagen. Det ansågs nämligen nödvändigt 
att straffbelägga åsidosättande av bokföringsskyldighet för att få näringsidkare att hålla sig till 
lagstiftningen. Man ville sålunda få stopp på avvikelser av viss grad i bokföringen. På så sätt 
kom för första gången uttrycket bokföringsbrott i lagen som bestraffades med högst två års 
fängelse. Straffskalan var dock mellan böter och fängelse till två år.1

Metoden för att bedöma om det förelåg bokföringsbrott eller inte infördes samma år, 1942. I 
lagen antyds att bokföringsbrott ansågs föreligga om det inte gick att bedöma rörelsens gång 
och ställning med ledningen av bokföringen. I förarbetena till lagen utvecklades dock detta 
genom att införa en mätmetod som fick benämningen huvudsakskriteriet. Genom införandet 
av metoden fick sådana handlingar som bröt mot bokföringsskyldigheten prövas för att 
därmed bestämma om det rörde sig om bokföringsbrott eller ej.2   

                                                
1 Lagrådsremiss, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Justitiedepartementet 2004 sid 50  
2 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 14



2

Under åren 1981-82 insåg man att straffet för allvarligare brott borde skärpas. Bokföringsbrott 
började då uppmärksammas i en någorlunda större utsträckning. Man började inse ett växande 
problem som orsakade en obalans mellan dem som följde lagen och dem som inte gjorde det. 
Därmed infördes ett omfattande straffansvar för grova bokföringsbrott som skulle ge fängelse 
i högst fyra år. 

Idag uppmärksammas bokföringsbrott som aldrig tidigare förr. Straffansvaret har ytterligare 
skärpts och insatser av olika slag genomförs kontinuerligt i syfte att upptäcka och minska fler 
åsidosättande av bokföringsbestämmelserna. Även framtida åtgärder finns redan ålagda i 
väntan på att snart träda i kraft. Problemet har sålunda visat sig vara allvarligare än vad man 
hade trott och därför kommer det att troligtvis ske ytterligare förändringar i framtiden för att 
förebygga bokföringsbrott.     

1.2 Problemformulering

Problematiken ligger i att en del individer som utövar näringsverksamhet inte följer lagens 
stadgar i sin helhet. De försöker komma undan lagstiftningens regelverk och på så sätt skaffa 
sig fördelar gentemot andra. Detta orsakar en obalans mellan de som följer lagen och de som 
inte gör det. Men problemet sträcker sig längre än att bara skaffa sig fördelar. Det har sin 
påverkan i hela samhället.

Individer som bedriver någon form av näringsverksamhet har skyldigheten att bokföra alla 
affärshändelser som sker i verksamheten. En taxiförare ska exempelvis redovisa i sin 
bokföring alla turer han/hon gjort mot betalning. Om han/hon inte gör det innebär det att 
dessa medel som har intjänats genom näringsverksamhet inte kommer att vara föremål för 
beskattning. Detta leder till att han/hon skaffar sig ett försprång gentemot andra taxiförare 
som följer lagen, i form av större intäkter och ingen skattekostnad. Det uppstår med andra ord 
en större konkurrenskraft hos dem som föredrar att inte redovisa alla sina affärshändelser. Det 
här är bara en följd av flera andra som bokföringsbrott orsakar.

Staten gör även en förlust till följd av lägre skatteintäkt från dessa som begår bokföringsbrott. 
Staten får således finansiera sina insatser i samhället genom skatten som kollektivet d.v.s. alla 
individer i samhället, betalar. Men eftersom en del inte gör det uppstår det som man brukar 
kalla för gratisåkarproblemet, ”free-riders”3. De som inte betalar skatt får ändå ta del av det 
som finansieras med skattemedel.

Problemet är mycket mer omfattande än vad som beskrivs ovan. De svarta inkomsterna har 
uppskattats uppgå till ca 130 miljarder kronor per år i hela landet4. Det är en överraskande 
siffra som väcker undran om vad myndigheterna gör och har gjort de senaste åren för att både 
upptäcka och minska brottsligheten av det här inslaget. Dessutom kan man fråga sig om 
åtgärderna som har tagits för att minska bokföringsbrott, har gett ett positivt resultat. 

Problemet har dock uppmärksammats av myndigheterna som i sitt försök att upptäcka fler 
brott för att därmed utarbeta nya sätt att förebygga dem, har börjat utöka åtgärder för att 
sådana överträdelser ska minska i antal. Men det har inte visat sig vara en enkel uppgift och 
orsaken till detta behandlas under uppsatsens gång.  

                                                
3 Skog, Göran och Lane, Jan-Erik, ”Äganderätten i Sverige”, andra upplagan 2000, sid. 37 
4 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/
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1.3 Syfte 

Uppsatsen har som syfte att undersöka om myndigheternas insatser under de senaste åren har 
lett till att upptäcka och förebygga fler brott som begås genom att åsidosätta bokförings-
skyldigheten d.v.s. bokföringsbrott. 

1.4 Avgränsning 

Det finns alltid behov av att göra avgränsningar av olika slag vid studier av breda områden 
som i det här fallet. Bokföringsbrott är ett ganska brett ämne som innefattar 
redovisningsregler, lagar, myndigheter, olika avdelningar inom myndigheterna, olika slags 
konsekvensbrott, statistik, mm. Härmed har vissa avgränsningar gjorts för att dels öka 
tillförlitligheten på studien och dels för att ha möjligheten att personligen samtala med dem 
som jobbar inom det här området. 

Geografiskt sett har vi valt att avgränsa oss till Gävleborgs län. Detta med anledning av att de 
flesta som vi har fört samtal med jobbar för en viss region som i stort sett omfattar hela länet 
och inte endast Gävle kommun. Så är exempelvis fallet med utredningsenheten på 
Skatteverket och åklagarkammaren. Även den största delen av materialet som vi har fått ta del 
av berör länet. Statistik och rättsfall hör till en del av det materialet som behandlas i uppsatsen 
och som då i stort sett omfattar Gävleborgs län.   

Inom ämnet ekobrott har vi också avgränsat oss till att endast beröra bokföringsbrott som 
begås genom att bryta mot bestämmelserna i lagen. Dock har även skattebrott berörts i viss 
grad på grund av den starka kopplingen som finns mellan bokföringsbrott och skattebrott. 
Genom att till exempel låta bli att bokföra en del intäkter begås bokföringsbrott men samtidigt 
begås skattebrott eftersom man då betalar lägre skatt. 

Studien avgränsar sig även till att undersöka insatser från Skatteverkets sida. Det är där det 
upptäcks en hel del bokföringsbrott som anmäls till åklagare. Andra instanser som också kan 
göra anmälningar berörs inte i särskild stor omfattning. De områden där man kan göra en 
fördjupning av vidare studier behandlas under rubriken förslag till framtida forskning. 

Tanken är inte att beröra noterade bolag vilket omfattar de största företagen. Studien ska 
endas inrikta sig på att behandla bokföringsbrott bland små företag. Även om det förekommer 
bokföringsbrott hos stora företag genom att personalen avsiktligt åsidosätter bestämmelser i 
bokföringslagen (BFL) kommer vi inte att beröra detta. Men i den mån det upptäcks 
förekommer det i vår statistik. Det är värt att notera att Årsredovisningslagen (ÅRL) berör 
företag som bland annat är skyldiga att upprätta en årsredovisning men inte enskilda små 
företag och därför går vi inte in på ÅRL och dess påföljder.    
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som vi har använt oss av vid utformningen av 
uppsatsen. För att metoden ska kunna användas i samhällsvetenskapligt forsknings- och 
utvecklingsarbete krävs det att ett visst antal grundkrav uppfylls. Ett grundkrav är att det som 
undersöks ska stämma med verkligheten. Resultatet som undersökningen leder fram till ska 
kunna användas av andra för att kontrollera hållbarheten. 

I vår studie har vi valt att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta har vi 
gjort i syfte att uppnå en högre tillförlitlighet i studien. Metoderna är väldigt olika i sig men 
detta behöver inte betyda att de utesluter varandra. Den kvantitativa metoden stöder sig till 
exempel på fakta som kan säkerställas med all rimlig sannolikhet som exempelvis statistik, 
matematiska uträkningar, mm. Metoden tar sikte på att med våra sinnen iaktta och räkna ut 
med hjälp av vår logik.5 Den här metoden använder vi vid utformningen och analysen av 
statistiken som redovisas i den empiriska delen av uppsatsen. 

Den kvalitativa metoden förekommer däremot i form av intervjuer där tanken var att få 
intervjua en eller flera personer för att få större insyn i Skatteverkets verksamhet samt att få 
en mer realistisk bild av verkligheten. Med kvalitativ metod menas en forskningsmetod som 
handlar om att skapa en djupare studie för fenomen/händelse etc.6

Intervjuerna som vi lyckades anordna bidrog till att berika uppsatsens innehåll. Urvalet av 
vilka vi behövde intervjua avgjordes dock av ämnesvalet som kom att bli bokföringsbrott. När 
vi då bestämde oss för att skriva om bokföringsbrott började vi direkt att tänka på de 
avgränsningar som var nödvändiga att göras på grund av ämnets omfattning. Detta ledde oss 
till att förstå att bokföringsbrott framförallt bekämpades hos Skatteverket. På så sätt bestämde 
vi oss för att kontakta dem och eventuellt få möjligheten att träffa någon vi kunde föra dialog 
med. Den första kontakten skedde via telefon och då fick vi prata med Håkan Medin som var 
kontaktperson för studenter. Han tyckte då att våra idéer lät ganska intressanta och därmed 
tilldelade han oss tre kontaktpersoner. Vi fick således inte möjligheten att själva välja våra 
kontaktpersoner. Men trots det fick vi sakkunniga kontaktpersoner/respondenter inom 
Skatteverkets verksamhet som arbetar inom det området som uppsatsen berör.

Stig Gabrielsson var den första respondenten som vi personligen fick träffa och ha ett 
inledande möte med för att få en inblick i Skatteverkets verksamhet. Stig är kontorschef för 
skattebrottsenheten som är en brottsutredande enhet inom mittregionen (se bilaga nr 4). 
Enheten biträder åklagaren vid förundersökning i fråga om alla slags brott inom skatteområdet 
och i fråga om bokföringsbrott. All statistik som berör Skatteverket tillhandahölls av Stig. 

Bengt-Åke Johansson var den andra respondenten som vi fick träffa. Han jobbar inom rätts-
och utvecklingsenheten och sysslar bland annat med brottsförebyggande verksamhet. 
Sammanlagt har han jobbat i över 30 år på Skatteverket. Under alla dessa år fick han utföra 
olika typer av arbete inom Skatteverket. För att dra nytta av den erfarenheten, fick vi honom 
att berätta om hur kontroll utövades förr i tiden. Detta redogörs för under empiri.  

                                                
5 Thurén, Torsten, ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Liber 2004 sid.15
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metod
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Karin Palmberg var vår tredje respondent. Karin jobbar som utredare inom brotts-
utredningsenheten sedan 2001. Hennes jobb går ut på att utreda ärenden om exempelvis 
bokföringsbrott på begäran av åklagaren. 

Efter att ha intervjuat Karin tyckte vi att det skulle vara relevant att få intervjua en åklagare 
som behandlar ärenden om bokföringsbrott. På så sätt tog vi kontakt med Ulf Back som är en 
av specialiståklagarna på åklagarkammaren i Gävle. Han har jobbat som åklagare i 
sammanlagt ca 17 år, varav fem som specialiståklagare. Som specialiståklagare behandlar 
man bara ärenden som är av ekonomisk karaktär. 

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att läsa in oss på teorin för att ha en god grund att 
stå på under samtalets gång. Vi förberedde oss genom att skriva ner ett antal öppna 
diskussionsfrågor. Detta ledde till att det under samtalets gång dök det upp en del följdfrågor 
som gjorde att det även blev diskussion kring ämnet. För att få en mer trovärdig intervju 
använde vi oss av en semistrukturerad intervju vilket innefattar öppna frågor där den 
intervjuade kan ge egna synpunkter och åsikter samt diskutera kring ämnet7. Detta försökte vi 
uppnå genom att få till en sådan vardaglig situation som möjligt i samtalen. Vi försökte hålla 
en struktur i intervjun men tanken var att inte styra allt för mycket då vi hade i åtanke att 
personen vi intervjuade skulle påverka samtalets utveckling, men samtidigt ville vi få svar på 
våra frågor som vi hade formulerat i förväg. 8

Vid intervjuer kan man välja att föra anteckningar eller spela in diskussionen. Enligt Jan Axel 
Kylén ska man alltid föra anteckningar oavsett intervjuns storlek. En stor fördel med att spela 
in intervjun är dock att ingen information går förlorad. 9 Vi valde att föra anteckningar och 
spela in samtalet vilket berodde på den typ av intervju vi hade valt.

2.1 Litteraturundersökning

Vi sökte på HIG:s databas efter böcker som behandlade bokföringsbrott samt letade efter 
tidskrifter och artiklar på Internet. Vi har dessutom använt oss av olika myndigheters 
hemsidor på Internet för datainsamling. 

Efter att ha samlat in en hel del av litteratur gjorde vi ett urval för att därmed endast ha kvar 
de böcker och artiklar som vi tyckte var relevanta för vår studie. Vi sållade på så sätt bort en 
del böcker som var tryckta för ett visst antal år sedan. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vi började med att använda oss av den sekundära datan som omfattas av insamlad 
information som finns tillgängligt i databaser, böcker samt artiklar för att sedan jämföra med 
de intervjuer vi genomfört. På så sätt går vi över till de primära från de sekundära källorna för 
att sedan skriva analys och resultat.  

                                                
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metod
8 Magne I, Solvang B K, ”Forskningsmetodik”, sid. 110
9 Kylén, J-A, ”Att få svar”, sid. 40
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2.2.1 Primär data

För att få en annan typ av information än det vi har behövs det ny information som 
exempelvis kan uppstå i form av intervjuer och enkätundersökningar, vilka är de mest vanliga 
metoderna. Primär data samlas in genom att man använder olika metoder för att lösa det 
specifika problemet10. Dessa två metoder kan användas såväl separat som kombinerat. Man 
kan även samla in mer information genom observationer och experiment11. I vårt fall har vi 
valt att intervjua fyra personer. Tre av dem arbetar på Skatteverket och en av dem arbetar 
inom åklagarmyndigheten i Gävle.

2.2.2 Sekundär data 

Sekundär data består av sådan information som lagrats och som återfinns inom olika 
organisationer eller på allmänna och kommersiella databaser.  Man delar upp sekundär data i 
två kategorier, extern och intern data. Extern data grundar sig i publicerade källor som 
återfinns hos myndigheter, handelsorganisationer, böcker, tidningar och tidskrifter. Den 
inkluderar även kommersiella index och marknadsundersökningar. Inom intern data hittar vi 
information om försäljningsresultat, kundinformation, bokslut, årsredovisningar och 
kalkyler.12

2.2.3 Internet 

Vi har även använt oss av data som finns utlagd på Internet. Men eftersom mycket av det som 
finns på Internet saknar hög tillförlitlighet har vi begränsat oss till att endast använda data som 
finns på myndigheternas hemsidor. Rapporter, pressmeddelande samt lagförarbeten hör till 
det material som har laddats ner från dessa hemsidor som i stor utsträckning kan betraktas 
som tillförlitliga.    

2.3 Validitet och Reliabilitet

När man samlar in information uppstår det två huvudfrågor. Det första är om man mäter rätt 
dvs. validitet och det andra är om vi mäter på ett tillförlitligt sätt vilket definieras av 
reliabilitet. 

Med validitet och reliabilitet förklaras hur bra informationsinsamlingen har varit. Validitet 
syftar på att man mäter det som är väsentligt i sammanhanget och reliabilitet syftar på att man 
mäter på ett pålitligt sätt13. Validitet och reliabilitet värderas på olika sätt beroende på om vi 
har en kvalitativ eller en kvantitativ inriktning. Den kvalitativa metoden avser att man har 
validitet och reliabilitet som framställer att man har samlat in information och behandlat det 
på ett systematiskt och ärligt sätt14. Vi har valt att i vår uppsats använda oss av den kvalitativa 
metoden då vi tycker att den bäst passar vårt uppsatsskrivande. Vi kommer att beskriva 
resultaten av processen under analysdelen där vi jämför teorin med empirin.

                                                
10 Christensen, L. m.fl. ”Marknadsundersökning - en handbok”  (2001) sid. 69 samt 103-106
11 Hartman, J, ”från kunskapsteori till metodteori  2002. s. 198 ff.
12 Christensen, L. m.fl. ”Marknadsundersökning - en handbok”  (2001) sid. 69 samt 87-102
13 Malterud, K. ”Validite, Kvalitativa metoder i medicinsk forskning”, Lund: Studentlitteratur; 1998, sid. 57-65
14 Ibid. sid 57-65
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2.4 Analysmetod 

Den information som insamlats under intervjuns gång bearbetades utifrån en kvalitativ 
innehållsmetod.  Syftet var att åstadkomma en detaljerad och systematisk beskrivning över 
uttalandena under intervjun, för att sedan sammanfoga teorin och empirin. Vi har dessutom 
valt ut två rättsfall där vi återberättar vilka påföljder de skyldiga har fått för bokföringsbrott. 
Detta gör vi för att ge en inblick av bokföringsbrottets påföljder.

2.5 Källkritik 

En stor del av de fakta som vi har använt oss av för att bland annat redogöra begrepp, 
metoder, regler samt bestämmelser är hämtade från sekundära källor, framförallt böcker. Vid 
urvalet av dessa har vi sett till att få tag på de senaste upplagorna för att på så sätt inte råka ut 
för inlärning av information som inte längre är aktuell. Men det bör ändå konstateras att vissa 
böcker var svåra att komma ifrån trots det någorlunda äldre utgivningsåret de hade. Vi 
säkerställde oss dock att det material som fanns i dessa böcker ännu var oförändrat. Det är till 
exempel fallet med Christer Westermarks bok, ”Den nya bokföringslagen m.m.” som har 
utgivningsåret 2000. 

Den primära datan som i det här fallet avser intervjuerna, har framställts genom att återberätta 
de svaren som våra respondenter har gett oss vid intervjun. Det kan dock tas hänsyn till risken 
om missuppfattningar som kan förekomma på grund av den mänskligbegränsade 
uppfattningsförmågan. Men för att minska denna risk har ljudinspelning av intervjuerna ägt 
rum vilket gör det möjligt att noggrannare uppfatta exakt vad som har sagts på intervjun. 
Genom inspelningen har vi således haft möjligheten att allt eftersom behov lyssna på 
intervjuerna ett flertal gånger. Detta har troligtvis medfört en korrektare tolkning.  
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3. Teori 

3.1 Bokföringens och den dubbla bokföringens uppkomst

Många tror att bokföringen har kommit till på senare tid, men i själva verket härstammar 
bokföringen från de gamla egyptierna. Bokföringens tillkomst är ganska uppenbar då 
människans förmåga att minnas är begränsad. I takt med människans utveckling behövdes ett 
kontrollsystem för att registrera allt inflöde och utflöde. Dåtidens människor förde bokföring 
av lager, säd, textiler och liknande varor15. Grundtanken med bokföring är densamma som för 
de gamla egyptierna, men det har gjorts stora förändringar med tiden och den bokföring som 
vi idag känner igen härstammar från 1200- talets Florens. Den kallas för dubbel bokföring, 
och den första kända publiceringen av dubbel bokföring dyker upp hos universitetsläraren och 
franciskanmunken Luca Paciolo i boken ”Summa de arithmetica geometria proportioniet 
proportionalita” från 194916. En översättning av det italienska namnet blir översikt av 
aritmetik, geometri, reguladetri och proportionalitet.

Det vanligaste sättet att registrera en affärshändelse är att det sker i kronologisk ordning, för 
att ge det ett fågelperspektiv över bolaget samt ge en möjlighet att kunna kontrollera och styra 
bolaget mot dess mål.

Dåtidens bokföring hade funktionen att den endast samlade ihop liknande transaktioner och 
på så sätt skrev man ner det i böcker, man jämförde exempelvis intäkter mot kostnader och på 
så sätt beräknade man lönsamheten. Dagens dubbla bokföring utmärker sig genom att man 
registrerar en händelse på två konton, dvs. kontot debet och mot kontot kredit som tolkas allt 
mer som plus och minus. Detta ger möjlighet att kontrollera att varje notering blir lika stor på 
båda sidorna, dvs. att summan av debet ska vara lika stor som summan av kredit.

Den största modifieringen av medeltidens bokföring är att vi nu istället avslutar den löpande 
bokföringen med att göra ett bokslut17. Man räknar fram vinster och förluster post för post. 
Företagets finansiella ställning framgår delvis i kapitalkontot i huvudboken och delvis av 
inventarier där såväl ägarnas som företagets tillgångar och skulder företecknas18. Den dubbla 
bokföringens uppkomst blev en självklarhet i och med att handelshus skapades och en mer 
formlig kreditmarknad kom till. Företagen expanderande och man var i behov av ett bättre 
system för registrering av den nya informationen. När de medeltida företagen gick mot en 
alltmer moderniserad företagsform där man var delägare och kapital kom från utomstående 
gav detta upphov till ett alltmer korrekt system och ett lättare informationsflöde till alla 
delägare.

                                                
15 http://www.godredovisning.com/index-filer/page0005.htm
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
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3.2 Bokföring 

I vanliga sammanhang används bokföring som beteckning på arbetet med att notera 
affärshändelser på olika konton.19 Men detta är endast en mer vedertagen och förenklad 
beskrivning av vad bokföring står för. En bredare tolkning av bokföring återfinns i det som 
utgör grunden för bokföringen, nämligen redovisningen.

Redovisning är ett mycket omfattande och väldigt omdebatterat område som har en viktig 
uppgift i affärsvärlden. Redovisning utgör närmare bestämt ett språk för att kommunicera 
ekonomisk information om företag till beslutsfattare både inom som utanför företaget20. 
Genom denna ekonomiska information som företaget lämnar ut till sina olika intressenter 
bestäms hur företaget kommer att utvecklas framöver. Om informationen ger en tillförlitlig 
och positiv bild av företaget då kommer detta att leda till positiva effekter för företaget och 
dess intressenter. 

Redovisning är i en kort sammandrag en beteckning på arbetet med att ställa samman, värdera 
och rapportera information om företagets resultat och ekonomiska ställning21. På så sätt är 
bokföringen en del av redovisningen eftersom i bokföringen registreras alla affärshändelser 
som sedan redovisningen uppvisar eller använder som underlag för upprättandet av 
bokslutsrapporten. 

Bokföring innefattar i allmänhet själva tekniken att registrera affärshändelserna. Denna teknik 
har funnits sedan flera år tillbaks i tiden. Idag är det vanligaste sättet att bokföra genom att 
använda sig av det som kallas för dubbel bokföring. Tekniken utvecklades genom praxis och 
hann inte bli nedtecknad förrän det hade vunnit utfäste i affärslivet22. Kännetecknandet av den 
dubbla bokföringen är således att alla noteringar alltid görs på två konton. Om företaget 
exempelvis köper in varor kontant så minskar likvida medel i företagets kassa samtidigt som 
varulager utökas med de inköpta varorna. 

3.3 Bokföringslagen (1999:1078)

Bokföringslagen (BFL) innehåller bestämmelser om skyldigheten att bokföra och regler om 
hur det ska gå till att bokföra. Denna lag är, i likhet med årsredovisningslagen (ÅRL), 
utformad som en ramlag vilket innebär att de principer och bestämmelser som anges i lagen 
kan eventuellt kompletteras med normer som talar om hur redovisningen ska ske23. BFL 
föreskriver nämligen att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överstämmer 
med god redovisningssed24. I förarbetena till lagen definieras god redovisningssed i kort 
sammandrag som en traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar på 
området. Med detta menas praxis och rekommendationer från bland annat 
Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR). Men efter anpassning till EG-
direktivet ska det även tas hänsyn till att redovisningen ger en rättvisande bild vilket ger 

                                                
19 Thomasson, Jan, ”Den nya affärsredovisningen”, upplaga 15, Liber AB, sid. 42
20 Westermark, Christer, ”Den nya bokföringslagen m.m.”, upplaga 1:1, Norstedts AB, sid. 21
21 Thomasson, Jan, ”Den nya affärsredovisningen”, upplaga 15, Liber AB, sid. 42
22 Artsberg, Kristina, ”Redovisningsteori –policy och –praxis”, upplaga 2, Liber 2005, sid. 62
23 Ibid. sid. 90
24 Bokföringslagen (1999:1078) 4 kap. 2§
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möjligheten till att göra avsteg från råd och rekommendationer. Dock innebär detta inte att 
man kan avvika från lagstiftningen i syfte att uppnå rättvisande bild.25

3.3.1 Bokföringsskyldighet enligt BFL

Alla näringsidkare är skyldiga att upprätta bokföring för den verksamhet som de bedriver. 
Med näringsidkare menas fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver 
ekonomisk verksamhet, även om det har en liten omfattning. Bokföringsskyldighet innebär då 
enligt BFL: 

 att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i 
registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)

 att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
 att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom 

landet under minst 10 år. Även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara 
räkenskapsinformation

 att avsluta den löpande bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning26

Grundtanken vid upprättande av den löpande bokföringen är att det ska finnas ett underlag, 
d.v.s. en skriftlig handling som intygar att en viss affärshändelse har inträffat. Varje händelse 
som påverkar ekonomin i företaget ska således bokföras. 

3.3.2 Bokföringslagens syfte 

Bokföringslagen har sedan sin uppkomst syftat till att tillgodose intressen hos vissa grupper i 
samhället som på något sätt hade någon nytta av att en viss verksamhet bedrevs. En långivare 
ville exempelvis ha bevis på att en verksamhet som ville ta lån hade några intäkter. En 
medarbetare ville å sin sida ha en viss trygghet i sin anställning och därför ville han/hon få 
reda på om det fanns tillräckligt med jobb för honom i företaget. Inte minst hade staten 
intresse av att hur ett företag skötte sin bokföring. Genom bokföringslagen stadgades vissa 
regler som gav bokföringen större trovärdighet. Än idag har bokföringslagen syftet att 
tillgodose dessa intressen fast det har blivit mer invecklat än vad det var förut. 

Syftet med bokföringslagen har under åren utvecklats till att vara mer övergripande och det 
har mer eller mindre att göra med själva utvecklingen i affärslivet. Ett företags intressenter är 
till exempel idag fler än vad det var för ett antal år sedan. Ett resultat av det är att 
lagstiftningen också har blivit alltmer omfattande. Den nuvarande bokföringslagen som trädde 
i kraft år 2000 och ändrats en del fram till 2007, omfattar totalt 57 paragrafer som är 
uppdelade i nio kapitel. Denna lag syftar sammanfattningsvis till att skydda:

 företagets borgenärer,
 företagets delägare, 
 företagets medlemmar, 
 företagets anställda, 
 det allmänna, främst skattemyndigheterna.27

                                                
25 FAR:s samlingsvolym 2005 del 1
26 BFL 4:1
27 Prop. 1998/99:130 sid. 197
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Till skillnad från 1976 års bokföringslag har den gällande bokföringslagens syfte blivit mer 
inriktad på särskilda intressenter. Förut såg man exempelvis hela samhället som en intressent 
och även befolkningen som strävade efter stadigvarande arbetstillfällen. Numera är det mer 
specifikt vilka lagen ska se till att skydda. Förutom det har man även strukit syftet att främja 
den bokföringsskyldiges egenintresse. I propositionen till den gällande bokföringslagen har 
det uttryckts tydligt att det inte finns någon anledning till att genom BFL främja företagarens 
egenintresse. I utredningen till den gamla lagen hade man tagit hänsyn till att BFL också 
skulle främja företagarens egenintresse genom att se bokföringen som ett sätt, för företagaren, 
att ha översikt och kontroll över verksamheten. Men detta ansågs i propositionen till den 
nuvarande bokföringslagen inte vara motiverat eftersom man såg företagaren som den ende 
som på bästa sätt kunde främja företagets intressen.28

Ett annat intressant syfte som BFL ser till att tillgodose är skattemyndigheten. Detta syfte har 
i den gällande bokföringslagen inte avvikit från tidigare lagstiftningar. Det har till och med 
förstärkts genom större krav på förvaring av dokumentation29. BFL har således en mycket 
stark koppling med beskattning på grund av att bokföringen läggs till grund för denna. 
Dessutom är bokföringen av stor betydelse för utredningar av misstankar om brott. För att 
uppfylla dessa syften har i BFL stadgats bestämmelser som indikerar vad som ska göras vid 
upprättande av den löpande bokföringen. Någon avvikelse från regelverket leder då till 
bestraffning genom olika slags påföljder. Dock har lagstiftaren avstått från att ange dessa i 
BFL. Istället har de påföljderna som kan förekomma vid åsidosättande av lagstiftningen 
angivits i brottsbalken (BrB) som berörs närmare längre fram i uppsatsen. 

3.3.3 Konkret innebörd av bokföringsbegrepp enligt lagstiftningen

Vissa begrepp kring bokföring kan lätt leda till förvirring om man inte tidigare har stött på 
dessa. Därför följer här nedan en förklaring på de centrala begreppen rörande bokföring. 

 Bokföring:
Bokföring är i själva verket inget enhetligt begrepp. Det är istället en beteckning som 
omfattar information av olika slag. Bokföringen omfattar:
- Grundbok 
- Huvudbok
- Verifikationer till bokförda poster 
- Årsbokslut eller årsredovisning 
- Balansräkningar samt Resultaträkningar
- Systemdokumentation och behandlingshistorik.30

 Grundbokföring:
Grundbokföring innebär att man bokför affärshändelserna löpande så att de kan 
presenteras i den ordning som de har registrerats. Kontanta inbetalningar och 
utbetalningar såsom transaktioner som berör kassan, måste i regel bokföras senast 
påföljande arbetsdag.31 Detta kan göras genom att exempelvis föra in uppgifterna i en 
kassajournal. I annat fall ska affärshändelserna bokföras så snart som möjligt. 

                                                
28 Westermark, Christer, ”Den nya bokföringslagen m.m.”, upplaga 1:1, Norstedts AB, sid. 21
29 Bokföringslagen (1999:1078) 7 kap
30 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 93
31 Thomasson, Jan, ”Den nya affärsredovisningen”, upplaga 15, Liber AB, sid. 121
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 Huvudbokföring: 
Huvudbokföring innebär att man sorterar de olika affärshändelserna från 
grundbokföringen genom att samla alla liknande affärshändelserna till samma konto.32

En skuld till en leverantör av el kan exempelvis hamna i samma konto (konto= 
leverantörsskulder) som en annan skuld till en annan leverantör under förutsättningen 
att båda skulderna är kortsiktiga.

 Löpande bokföring: 
Både grundbokföringen och huvudbokföringen utgörs den löpande bokföringen. Oftast 
använder man sig av ett dataprogram för att upprätta den löpande bokföringen som då 
möjliggör att grundbokföringen och huvudbokföringen sker samtidigt. 
Affärshändelserna förs sålunda in löpande och samtidigt sorteras dessa mellan de olika 
kontona.

 Dubbelbokföring: 
Varje bokföringskonto har två sidor som är kredit respektive debet. Dubbel bokföring 
innebär då att man bokför en affärshändelse i både debet och kredit med lika stort 
belopp. 

3.3.4 Verifikation 

En verifikation utgör ett bevis på att en viss affärshändelse har inträffat. Genom 
verifikationerna styrks de bokförda posterna i bokföringen. Verifikationen syftar således på 
uppgifterna som anges i dokumentet och inte på själva informationsbäraren som kan komma i 
pappersform eller diskettmaterial. Det kan exempelvis handla om en faktura som företaget har 
fått avseende inköp av varor som då utgör verifikationen. 

De uppgifter som avser en verifikation kommer oftast i pappersform som till exempel ett 
kvitto vid kontant inköp, telefonräkningen, etc. Men det börjar bli alltmer vanligt att använda 
sig av elektronisk väg för att sända räkenskapsinformation av det ovan nämnda slaget. Därför 
ställer lagen numera krav på att bevara räkenskapsinformation i det skick som materialet hade 
när det kom in till företaget. Om företaget till exempel mottar en elektronisk faktura ska 
denna bevaras i elektronisk form eftersom i det här fallet är filen med informationen som 
utgör det ursprungliga materialet. Men det finns inget hinder för att omvandla den 
elektroniska fakturan till pappersform genom utskrift. Detta tillåter dock inte att man kan 
förstöra den elektroniska fakturan. Tanken bakom detta är att ett visst dokument av ett visst 
slag inte får ersättas genom lagring av dokumentet i en annan form. Det kan annars uppstå en 
förvanskning av uppgifterna i dokumentet vid omvandlingen. Man får helt enkelt skriva ut 
dokumentet för att det endast ska vara enklare att följa alla verifikationer i exempelvis 
pappersform.33    

Även egenupprättade verifikationer såsom bokföringsorder ska bevaras i det skick som 
materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. Det är ganska vanligt bland 
enskilda näringsidkare att upprätta egna verifikationer i form av bokföringsorder för att 
exempelvis notera kontant uttag/insättning som han/hon gör i företaget. Men verifikationer av 

                                                
32 Thomasson, Jan, ”Den nya affärsredovisningen”, upplaga 15, Liber AB, sid. 120
33 BFNAR 2000:6, ”Allmänna råd om verifikationer”
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det här slaget kan även användas för att hänvisa till en ursprunglig räkenskapsinformation 
som bevaras på ett annat sätt på grund av värdet som detta dokument utgör.    

BFL föreskriver att för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation och det ställs vissa 
krav på de uppgifter som en verifikation måste innehålla. En verifikation ska innehålla 
uppgifter om: 

 när den har sammanställts, 
 när affärshändelsen har inträffat, 
 vad denna avser, 
 vilket belopp det gäller och 
 vilket motpart det berör, samt i förekommande fall även innefatta upplysningar om

handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelser samt var 
dessa finns tillgängliga.34  

Bokföringen avspeglar på så sätt en verifikationskedja som har uppstått under räkenskapsåret. 
Detta innebär att varje bokförd post refererar till en viss verifikation. Verifikationer till 
bokförda poster är en del av den bokföring som ska finnas men är ingen del av den löpande 
bokföringen. Att löpande bokföra är att löpande föra in affärshändelserna i 
registreringsordning (grundbokföring) och systematisk ordning (huvudbokföring). Däremot 
utgör skyldigheten att bokföra att förse de bokförda posterna med var sin särskild 
verifikation.35 Bokföringsskyldigheten är dock inte uppfylld om man endast har samlat 
verifikationerna. Det krävs således att även den löpande bokföringen har upprättats.  
Alla verifikationer ska vara numrerade eller på annat sätt bära ett identifierbartecken som ska 
koppla till en viss bokförd post. Det vanliga är att man numrerar verifikationerna löpande 
allteftersom affärshändelserna inträffar.    

3.3.5 Sambandet mellan redovisning och beskattning

Ett ämne som har varit motiv för utredningar och diskussioner av olika slag sedan länge är 
sambandet som finns mellan redovisning och beskattning. Även vid utformningen av den 
nuvarande bokföringslagen har detta förhållande berörts med utan att förändra något i detta. 
Sambandet syftar i stor del till underlaget som företagets redovisning utgör för 
företagsbeskattning och diskussionen har handlat om möjligheten att frikoppla dessa två. Men 
trots utredningar och betänkanden kvarstår sambandet som såväl gäller den löpande 
bokföringen som årsbokslutet. Detta samband medför även till att det inte går att komma ifrån 
beskattning vid studier av redovisning. Mer om detta ska i uppsatsen därmed inte beröras och 
därför hänvisas det till utredningsnämndens publiceringar för djupare studier.  

                                                
34 BFL 5:7 
35 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 177
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3.4 Brottsbalken (BrB)

Ett åsidosättande av bestämmelserna i bokföringslagen betraktas som bokföringsbrott vilket 
kan bli straffbart beroende på brottets omfattning. I brottsbalken (BrB) 11:5 beskrivs det 
utförligt om vad som betraktas som bokföringsbrott. Det anges även en straffskala på de 
påföljder som bokföringsbrott kan ge. Detta lyder på följande sätt:

5 § 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 till fängelse i högst två år eller, om brottet är 
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om 
gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en 
brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt 
farlig art.
Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk 
person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver 
näringsverksamhet. Lag (2005:242).36

Enligt lagstiftningens ramar läggs således stor tyngdpunkt på om huruvida företagets förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning går att bedöma med ledning av bokföringen. Med rörelsens 
förlopp förstås rörelsens resultatutveckling som redovisas i den löpande bokföringen. 
Rörelsens ekonomiska resultat och ställning syftar däremot på information som återfinns i 
årsbokslutet eller årsredovisningen37. Detta innebär att de uppgifter som förekommer i 
bokföringen bör vara så pass korrekta att det ger en rimlig uppfattning om hur det går för 
företaget. Om bokföringen inte ger en korrekt bild av hur det egentligen går för företaget då 
kan det föreligga bokföringsbrott beroende på om kriteriet i huvudsak är uppfyllt. 

3.5 Bokföringsbrott 

Bokföringsbrott är beteckningen som innefattar åsidosättandet av bestämmelser i 
bokföringslagen. Den straffrättsliga beskrivningen av bokföringsbrott enligt lagen säger att 
bokföringsbrott begås genom att åsidosätta bokföringsskyldigheten genom att till exempel 
underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att 
lämna oriktiga uppgifter i bokföringen38. För bedömning om huruvida det rör sig om 
bokföringsbrott eller ej och i så fall i vilken skala används det ofta en metod som kallas för 
huvudsakskriteriet. Denna metod beskrivs senare i uppsatsen.  

                                                
36 BrB 11:5
37 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 95
38 BrB 11:5
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Bokföringsskyldigheten kan åsidosättas på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om 
att ta upp tillgångar som inte existerar, att tillgångar och skulder värderas felaktigt, att 
kostnader bokförs som intäkter, att bokföringen är ofullständig, att verifikationer eller annat 
underlag saknas, etc. Även ”svartarbete” inom tjänstesektorn kan betraktas som 
bokföringsbrott eftersom man underlåter att bokföra personalkostnader och intäkter som har 
uppkommit genom näringsverksamhet. Men i vissa fall räcker det inte att man åsidosätter 
bokföringsskyldigheten för att bokföringsbrott ska föreligga. Det krävs också att 
åsidosättandet har medfört att rörelsens förlopp ekonomiska resultat och/eller ställning inte 
kan bedömas med ledning av bokföringen.39 För att göra en bedömning av det slaget tar man 
hjälp av det redan nämnda huvudsakkriteriet.   

De olika typerna av bokföringsbrott delas in med hänsyn till huvudsakskriteriet i tre olika 
grupper. Från en objektiv sida kan det var fråga om bokföringsbrott när:

1. bokföringen saknas
2. bokföringen är osann och
3. bokföringen inte går att kontrollera40

I det första fallet syftar den brottsliga handlingen på att man inte har uppfyllt skyldigheten att 
sköta företagets bokföring. Det kan sålunda röra sig om att verifikationerna saknas eller att 
den löpande bokföringen inte har upprättats eller att årsredovisning eller årsbokslut saknas. 
För att bokföringsskyldigheten ska vara uppfylld krävs det att de olika momenten som har 
beskrivits under bokföringsskyldighet är fullbordade. 

I det andra fallet föreligger bokföringsbrott i den meningen att bokföringen inte speglar den 
ekonomiska verkligheten i företaget. Det kan exempelvis handla om redovisade tillgångar 
som i själva verket inte existerar. Till den sista gruppen hör de handlingarna där bokföringen 
är så pass bristfällig att det inte går med ledningen av verifikationerna samstämma de 
bokförda posterna.41 Om exempelvis en affärshändelse inte är tillräckligt verifierad kan 
posten inte kontrolleras. Det ska nämligen alltid finnas ett underlag i form av verifikation för 
varje bokförd post. 

3.5.1 Den subjektiva sidan av bokföringsbrott 

Det brukar talas om två olika sätt att subjektivt begå bokföringsbrott.  Den ena begås genom 
att åsidosätta skyldigheten uppsåtligen medan den andra syftar på oaktsamheten från en 
näringsidkare att uppfylla bokföringsskyldigheten. I vilket fall som helst beaktar man först om 
det rör sig om en uppsåtlig handling. Om det vid bedömningen kommer fram att det handlar 
om okunskap kring bokföringsskyldighet kan den bokföringsskyldige istället ha gjort sig 
skyldig till oaktsamhetsbrott. Det är i princip oaktsamt av en näringsidkare att inte ta reda på 
om den verksamheten han driver är bokföringspliktig och även vad bokföringsskyldigheten 
innebär.42  

                                                
39 Justitiedepartementet, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Grafik Service AB, sid. 40  
40 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 96
41 Ibid. sid. 96 
42 Ibid. sid. 101
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Bokföringsbrott som begås genom oaktsamhet hänför sig framför allt till den 
bokföringsskyldiges beteende och sätt att handla. Vid prövningen om straffbar oaktsamhet 
föreligger beaktas två saker:

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

erforderligt aktsamhet eller avstå från att agera43.   

Vid bedömningen av första punkten beaktas först innebörden av godtagbart handlingssätt. 
Innebörden av godtagbart handlingssätt kan då bedömas från fall till fall beroende på om 
handlingssättet till exempel är förenligt med eller strider mot god redovisningssed eller om det 
avviker från bestämmelserna i lagen. Den andra punkten tar sikte på individens förmåga att 
uppfatta saker och ting av olika slag. Det kan exempelvis röra sig om att individens agerande 
har påverkats av trötthet, någon typ av handikapp, vrede, dålig författningsförmåga eller som i 
vissa fall bristande kunskaper i bokföring.44

Det andra sättet att begå bokföringsbrott är genom att uppsåtligen underlåta att upprätta 
bokföringen. Med uppsåt förstås att man handlar genom vett och vilja. Detta sätt att handla 
har delats in i tre olika slag som är:

1. direkt uppsåt 
2. indirekt uppsåt 
3. eventuellt uppsåt45

Med direkt uppsåt menas som benämningen antyder, att man genom handlingen, vill uppnå 
det huvudsakliga bokföringsbrottet som begås när bokföringen ger en missvisande bild av 
företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ekonomiska ställning. Den bokföringsskyldige 
vill med andra ord att det ekonomiska resultatet eller ställningen inte ska kunna bedömas med 
ledningen av bokföringen.    

Bokföringsbrott som begås genom indirekt uppsåt innefattar handlingar som inte direkt riktar 
sig på att vilseleda det ekonomiska resultatet eller ställningen i företaget. Detta uppstår istället 
som en bieffekt av den brottsliga handlingen. Man vill exempelvis komma undan med att 
betala skatt på vissa intjänade intäkter och för att göra det bokför man då inte dessa 
affärshändelser. Den bieffekten som då orsakas av denna handling är att det resultat som 
företaget redovisar inte är det riktiga på grund av de verifikationerna som inte har tagits med i 
bokföringen.   

Eventuellt uppsåt vid bokföringsbrott föreligger om till exempel den bokföringsskyldige inte 
hade för avsikt att lämna in oriktiga uppgifter i bokföringen men att han/hon ändå hade en 
viss aning om att det förhöll sig på det sättet och inte gjorde någonting för att förhindra detta. 
Det innebär att det räcker med att inse att det kan vara möjligt att oriktiga uppgifter 
förekommer i bokföringen och att full vishet inte heller skulle ha varit ett hinder för den 
bokföringsskyldige för att lämna in de oriktiga uppgifterna.46

                                                
43 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 102
44 Ibid. sid. 102 
45 Ibid. sid. 103
46 Betänkande 1995/96: JuU23
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3.5.2 Huvudsakskriteriet 

Huvudsakskriteriet är en metod som används för att bestämma om huruvida bokföringsbrott 
föreligger i de fall där bokföring har upprättats men det råder misstanke om att denna inte ger 
den verkliga bilden av rörelsens förlopp och ekonomiska resultat och ställning. I lagen utrycks 
detta genom att framhäva att det ”i huvudsak inte går att bedöma med ledning av 
bokföring”47. Detta innebär att lagen tillåter en viss avvikelse mellan de bokförda uppgifterna 
och de verkliga uppgifterna. När en sådan bedömning ska göra krävs det då att man förutom 
de uppgifterna som tillhandahållas av den bokföringsskyldige, också har tillgång till de 
verkliga värdena som det kan vara fråga om. Dessa kan till exempel tas fram genom 
utredningar av olika slag. När man då har båda värdena gör man då en jämförelse mellan 
dessa. Därefter kan man bestämma beroende på hur pass stora avvikelserna är, om det kan 
anses röra sig om bokföringsbrott eller inte.

Huvudsakskriteriet definieras inte sällan som ett mått på hur väl bokföringen speglar den 
ekonomiska verkligheten. Det straffbara området har genom kriteriet bestämts omfatta sådana 
brister i bokföringen som har betydelse för bedömningen av rörelsen. Gränsen mellan vad 
som är en betydande avvikelse och vad som är tillåten avvikelse ligger på 30 procent. Om 
man exempelvis utgår ifrån att det bokförda värdet är lägre än det verkliga värdet som har 
bestämts genom utredning, ska skillnaden mellan dessa två vara så högt att det utgör en 
avvikelse på 30 procent i förhållande till det verkliga värdet som i beräkningssammanhang 
motsvaras av 100 procent. Bokföringen ska med andra ord spegla minst 70 procent av vad 
som anses vara det vekliga värdet motsvarande 100 procent. Om bokföringen endast speglar 
60 procent av företagets resultat och ställning då sägs huvudsakskriteriet vara uppfyllt och 
därmed föreligger bokföringsbrott. Om däremot bokföringen speglar 80 procent av företagets 
resultat och ställning då har man också brutit mot bestämmelserna i lagen. Dock är 
huvudsakskriteriet inte uppfyllt och därför anses det att det inte finns tillräckliga skäl för att 
uppfatta ett sådant åsidosättande av så pass betydelse att det kan föranleda straffansvar.48

Huvudsakskriteriet består av två olika slags formler som är huvudsaksformeln och 
bedömningsformeln. Med huvudsaksformeln mäter man hur väl en bokföring som innehåller 
oriktiga uppgifter överstämmer med den verklighet som utredningen visar. Detta görs genom 
att dela det bokförda värdet med värdet enligt utredningen. Resultatet utgör då den andel som 
har bokförts och som ska vara runt 0,7 (70 procent) och 1,3 (130 procent) för att det inte ska 
betraktas som bokföringsbrott. Den andra formeln som kallas för bedömningsformeln används 
för att mäta hur mycket av bokföringen som är bedömbart. Om det exempelvis saknas 
verifikationer till vissa bokförda affärshändelser innebär det att det inte längre går med 
säkerhet att bedöma vissa delar av bokföringen. Ju fler verifikationer som saknas desto 
svårare blir att bedöma och/eller kontrollera bokföringen.49  

Gränsen på 30 procent kan variera i viss grad. Avvikelsen behöver således inte vara exakt 30 
procent utan detta avses vara mer vägledande. Dessutom ska vid bedömningen om det 
föreligger bokföringsbrott eller inte, tas hänsyn till vad dessa procentsatser motsvaras av i 
kronor. Om det till exempel rör sig om belopp som inte anses vara avsevärda kan 
bokföringsbrott då uteslutas om det ändå går med ledningen av bokföring att bedöma 

                                                
47 BrB 11:5 första stycket 
48 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 136
49 Ibid. sid. 136
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företagets resultat eller ställning. I övrigt ska bedömaren även ha en helhetssyn över hur väl 
bokföringen har upprättats. Toleransgränsen ska ändå slutligen avgöras i praxis.50  

3.6 Brottsförebyggande insatser 

Det finns ett visst antal insatser som ska se till att förebygga uppkomsten av bokföringsbrott. 
En av de äldsta är påföljder som har i uppgift att bland annat avskräcka näringsidkare från att 
begå bokföringsbrott. Personalliggaren är däremot en av de senaste insatserna som ska se till 
att förebygga bokföringsbrott som är förenligt med ”svartarbete”. Härmed följer en 
beskrivning av insatser som är av brottsförebyggande inslag. 

3.6.1 Påföljder 

Bokföringsbrott har som alla andra slags brott, påföljder av olika slag. Förutsättningen för att 
man ska bli straffad för bokföringsbrott är naturligtvis att man bryter mot bestämmelserna i 
lagen. Det kan som tidigare framförts, handla om att bokföringen saknas helt eller delvis eller 
att det inte har upprättats på ett lämpligt sätt. I huvudsak ska det således inte gå att med 
ledningen av bokföring bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning. Detta är 
kriteriet som är det avgörande för beslutet om straffansvar. 

Syftet med påföljder i det här sammanhanget är bland annat att få individer som bedriver eller 
är inblandade i någon form av näringsverksamhet att avstå från att begå bokföringsbrott. Det 
ska med andra ord inte vara lönsamt att bryta mot bestämmelserna. Dessutom ska påföljderna 
tjäna till att skydda dem som följer reglerna. Genom att straffa dem som inte följer reglerna 
motverkas det illojala beteendet som leder till en illojal konkurrens51. Företag som exempelvis 
inte redovisar alla sina intäkter har en lägre skattekostnad än de som gör det. På så sätt kan 
dessa oseriösa företag få in mer inkomst än andra och konkurrera effektivare fast på ett 
orättvist sätt. Även andra intressenter skyddas eftersom många av dem använder sig av den 
information som tillhandahålls genom bokföringen för att till exempel bestämma om företaget 
i fortsättningen ska få kredit eller inte. 

De bestämmelserna som reglerar påföljder vid bokföringsbrott finns i brottsbalken 11 kap. 5§. 
Eftersom dessa bestämmelser hänvisar till bokföringslagen kallas de för blankettstraffbud. Ett 
blankettstraffbud innehåller inte en fullständig beskrivning av den gärning som är straffbar 
utan denna istället hänvisar till andra regler där det straffbara framgår52. I det här fallet sker en 
hänvisning från brottsbalken till bokföringslagen. I brottsbalken har påföljderna delats upp i 
tre olika grupper som kan tilldelas beroende på brottets svårighetsgrad. Dessa är påföljder för 
normalt, ringa och grovt bokföringsbrott.  

Reglerna kring bokföringsbrott har sedan året 2005 skärpts. Dessa har sålunda blivit strängare 
än vad de var från början. Det var först 1982 som straffskalan för grovt bokföringsbrott 
infördes. Straffskalan omfattade då fängelse mellan sex månader och fyra år.  Syftet med 
dåvarande bestämmelser var att på ett mer effektivt sätt hindra att bokföringsskyldigheten 

                                                
50 Dahlqvist, Lena, ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”, Norstedts 2005, sid. 139
51 Justitiedepartementet, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Grafik Service AB, 2002, sid. 75  
52 Lagrådsremiss, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Justitiedepartementet 2004 sid 18  
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åsidosattes. Dessutom ville man skilja mellan brotten som var av mindre karaktär och brott 
som omfattade stora verksamheter och höga belopp53. (se bilaga 3)

Den nuvarande straffskalan för ringa och grovt bokföringsbrott trädde ikraft i juli 2005. Dessa 
har utökats ytterligare för att skärpa laglydnaden. Ringa bokföringsbrott omfattar numera en 
straffskala på böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt förarbetena till lagändringen har 
det ansetts finnas anledning till att se allvarligare på bokföringsbrott av lindrigare karaktär. 
Detta i syfte att förebygga återfall som enligt utredningen inte har visat sig vara ovanligt.54    

Straffskalan för normalt bokföringsbrott har inte ändrats. Denna är fortfarande högst två år 
såsom tidigare. Däremot har straffskalan för grovt bokföringsbrott höjts till fängelse i högst 
sex år. I förarbetena har det ansetts vara nödvändigt att öka straffskalan för att markera en 
strängare syn på allvarligare fall av bokföringsbrott.55

3.6.2 Personalliggare 

Från och med den 1 januari 2007 måste alla som bedriver en affärsrörelse inom 
kontantbranschen som till exempel restaurang- och frisörbranschen, föra anteckningar över 
sina anställda. I personalliggaren ska det framgå vilka som arbetar i företaget enligt lagen om 
personalliggare 1§56. Man ska även föra in praktikanter eller släktingar som arbetar utan lön i 
personalliggaren. 

Arbetsgivaren ska enligt lagen 3§ föra löpande personalliggare varje dag. Arbetsgivaren är 
skyldig inför lagen om detta inte förs på ett korrekt sätt.
Det som noteras i personalliggaren är:

 Arbetsgivarens namn eller företagets namn och organisationsnummer.
 Namn och personnummer på den som arbetar den dagen. 
 Klockslag då arbetspassen börjar och slutar.57

Från Skatteverkets sida vill man kunna kontrollera vilka som arbetar, vilken dag och tid. Detta 
är för att få bukt med den svarta arbetskraften samt att bekämpa undanhållna intäkter.

Det finns dock vissa undantag från att använda sig av personalliggaren. Den ena är om ägaren 
eller hans/hennes maka/make, eller barn vars ålder understiger 16 år arbetar i verksamheten. 
Det andra undantaget är om man har en verksamhet där inkomsten hos näringsidkaren 
understiger 25 procent av den totala omsättningen.

Enligt de nya bestämmelserna får personal från skattemyndigheter göra besök i arbetslokaler 
för att granska om dem som utför arbetet, återfinns i personalliggaren. Arbetsgivaren måste 
dessutom spara personalliggaren i upp till tre år.

Skatteverkets personal har till uppgift att utföra identitetskontroll av en verksamhets aktiva 
medarbetare, samt att bedöma vilka som arbetar eller ej. Man ger dessutom ut straffavgifter 

                                                
53 Prop. 1981/82:85
54 Lagrådsremiss, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Justitiedepartementet 2004 sid 30  
55 Ibid. 
56 Lagen om personalliggare 2006:575 1§
57 Lagen om personalliggare 2006:575 1-10 §§
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till arbetsgivare som inte har utfört en korrekt personalliggare. Den avgiften är för närvarande 
på 10 000 kronor plus 2 000 kronor per person som inte är noterad i personalliggaren som 
bedöms vara verksam i rörelsen.58

Arbetsgivaren har möjligheten att utföra personalliggaren manuellt eller elektroniskt. Den 
manuella personalliggaren kan beställas från Skatteverket och ska finnas tillgänglig på 
arbetsplatsen även om arbetsgivaren inte befinner sig på arbetslokalerna enligt 8§. Vill man 
föra personalliggaren elektroniskt kan man göra det, men endast om man inte kan ändra 
tidigare noteringar enligt 4§59.   

3.6.3 Kassaregister

Enligt utredningar av olika slag och rättsfall om bokföringsbrott har det visat sig att 
bokföringsbrott i många fall begås med hjälp av ett kassaregister. Det kan exempelvis handla 
om att låta bli att registrera en del intäkter i kassaapparaten så att det inte föreligger något 
bevis på att dessa affärshändelser har inträffat. Det kan även hända att kassaapparaten 
manipuleras så att det inte längre går att tillhandahålla de uppgifter som annars var 
registrerade i kassaapparaten. Det finns sålunda en hel del exempel av det här slaget som har 
framkommit i en utredning som gjordes på begäran av den verksamma regeringen under året 
2006. Syftet med denna utredning var att utarbeta ett sätt att förebygga handlingar av den här 
typen.        

Bokföringsbrott som begås genom att undanhålla att redovisa intäkter, för med sig oönskade 
negativa effekter i systemet. I de flesta fallen begås de här brotten i syfte att avstå från att 
betala skatt vilket ger upphov till en koppling mellan skattebrott och bokföringsbrott. Men 
inte sällan går man in först på frågan om bokföringsbrott föreligger för att sedan gå vidare på 
skattebrott. Eftersom den här studien behandlar bokföringsbrott ska skattebrott inte beröras i 
fortsättningen. Det kan ändå nämnas att skattebrott påverkar seriösa företagare genom att 
skattebördan vältras över på dem.60

De negativa effekterna som oredovisade intäkter orsakar, är bland annat att seriösa företagare 
riskerar att slås ut av dem som handlar oredligt med andra ord genom illojal konkurrens61. 
Därför har det bland annat ansetts föreligga tillräckliga skäl för att utforma en lagreglering för 
kassaregister. Det finns redan ett förslag på krav som ska ställas för dem som använder sig av 
ett kassaregister för att bokföra inbetalningar. Detta förslag till lag förväntas träda i kraft 1 
januari, 2010. 

Enligt förslaget ska det ställas krav på ett certifierat kassaregister för verksamheter inom 
kontantbranschen. Detta innebär att ett kassaregister ska genomgå en systemkontroll innan det 
kan börja användas. Systemkontrollen ska då pröva om kassaregistret uppfyller de krav som 
lagstiftningen ska ställa. Det ska till exempel vara möjligt att se alla förändringar av 
kassaregistrets funktioner vid en kontroll. Även otillåtna förändringar ska gå att se för att 
kassaregistret ska godkännas och därmed bli certifierat. Det ska även krävas att certifiering 
sker kontinuerligt hos bestämda organ. Dessutom ska det finnas ett tillsynsorgan, troligtvis 

                                                
58 http://www.Skatteverket.se/4.5732cd2411150a57de580004325.html?sv.search.query.allwords=proposition+20    
     06%3A575&submit=S%C3%B6k 
59 2006.575,  4,6,7,10 §§
60 Prop. 2006/07:105 
61 Ibid.
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Skatteverket, som ska se till att det finns ett certifierat kassaregister hos näringsidkare inom 
kontantbranschen. Om man då saknar en sådan vid kontroll eller bryter på ett annat sätt mot 
bestämmelserna blir man då skyldig att betala en bestämd kontrollavgift. Förutom detta kan 
det även förekomma ett föreläggande om vite vid större överträdelser.62

Lagen om kassaregister ska framförallt tillämpas av verksamheter inom kontantbranschen. 
Det är således sådana verksamheter där det förekommer försäljning av varor och tjänster mot 
kontant betalning. Men det ska finnas ett undantag för verksamheter som kontant omsätter 
mindre än ett prisbasbelopp63 om året. Motiveringen för detta undantag är att en sådan 
investering på kassaregister anses vara för belastande för små verksamheter som inte omsätter 
särskilt mycket. Även taxiverksamheter samt torg- och marknadshandeln befrias från att följa 
bestämmelserna i denna blivande lagreglering.64      

                                                
62 Prop. 2006/07:105
63 Prisbasbelopp år 2007: 40 300 kronor
64 Ibid.
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4. Empiri 

4.1 Skatteverket

Skatteverket är en central förvaltningsmyndigheten som har till huvuduppgift att administrera 
stora delar av skattesystemet så att det fungerar på avsett sätt. Den grundläggande uppgiften 
för skattesystemet är således att finansiera offentliga utgifter65. För att lyckas med detta måste 
man då få in den skatteintäkt som uppstår genom att till exempel bedriva 
näringsverksverksamhet. Men eftersom en del av skatteintäkten faller bort på grund av att 
somliga näringsidkare åsidosätter bokföringsskyldigheten genom att lämna in missvisande 
information, bedriver Skatteverket även insatser för att förebygga och komma till rätta med 
sådana typer av handlingar.  

De kontrollmetoder som genomförs hos Skatteverket för att bland annat upptäcka 
bokföringsbrott är skrivbordskontroll, besök och revision. Skrivbordskontroll sker genom att 
kontrollera de uppgifter som har lämnats in av den bokföringsskyldige. Vid behov kan den 
bokföringsskyldige kontaktas genom brev eller telefon för att besvara på vissa förfrågningar. 
Besök går ut på att frivilligt bestämma ett möte med den bokföringsskyldige för att han/hon 
ska kunna yttra sig om vissa frågeställningar kring räkenskapsmaterialet som Skatteverket har 
fått in. Den bokföringsskyldige kan sålunda aldrig tvingas visa upp räkenskaper, handlingar 
eller annat material eftersom ett sådant förfarande strider mot frivilligheten.66  

Den tredje och sista kontrollmetoden som Skatteverket enligt lagen har rätt att genomföra vid 
misstanke om bokföringsbrott är revision. En sådan revision görs dock inte oanmäld. Den 
bokföringsskylde meddelas att Skatteverket kommer att genomföra en revision av företagets 
räkenskapsmaterial. Vid revisionen granskas att samtliga ekonomiska transaktioner finns med 
och upptagna på ett riktigt sätt i bokföringen och att företaget har tillämpat reglerna på rätt 
sätt.67  

Om det uppdagas vid kontroll att det kan föreligga bokföringsbrott gör Skatteverket en 
anmälan till åklagaren för vidare förundersökningar. Men om det inte finns tillräckliga skäl 
för att det misstänkta bokföringsbrottet kan medföra påföljd behöver Skatteverket i sådant fall 
inte anmäla åsidosättande av det slaget till åklagare. Det skulle bara vara onödigt och 
kostsamt att fortsätta granska mål som inte skulle leda till fällande dom.  

4.1.1 En tillbakablick på hur skattemyndigheterna utövade kontroll förr i tiden

På 70-talet fanns det ingen styrning kring hur kontroll skulle utövas. En stor del av 
kontrollarbetet skedde spontant. Kontroll bedrevs sålunda på ett ”ad-hoc”68 och 
ändamålsenligt sätt, mycket annorlunda än vad det är idag. Dessutom var det endast 
tjänstemän som hade rätt att granska räkenskaperna som företagen hade lämnat in. På den 
tiden var det länsstyrelsen som bedrev all typ av skatteverksamhet. 

                                                
65 http://www.Skatteverket.se/download/18.7459477810df5bccdd4800015351/skvverkshinrikt.pdf
66 SKV 621- http://www.Skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113867/kap02.pdf
67 Korsell, Lars ”Bokföringsbrott – en studie i sektion ” Akademitryck 2003 sid. 59
68 Ad-hoc: Någonting som görs för ett ändamål och inte för att ge problemet en generell lösning.       
    (www.susning.se)     
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Under 1987 bröts skatteverksamheten ut ur länsstyrelsen och därmed bildades en 
länsskattemyndighet i varje län. Då hade det vid ett tidigare skede bildats fögderier som 
ansvarade för granskning av räkenskapsmaterial och anmälan vid misstanke om 
bokföringsbrott till åklagare. Fögderierna var en egen myndighet som hade en geografisk 
indelning. Det fanns sålunda ett fögderi i Gävle, Sandviken, Bollnäs, osv. Sammanlagt fanns 
det 147 olika myndigheter på den tiden.   
       
Under 1991 bestämdes genom utredningen SOL 90 (Skatteverkets Organisation i Länen på 
90-talet) att all typ av skatteverksamhet skulle flyttas till länsskattemyndigheten. Detta 
innebar att fögderierna avskaffades för att istället bedriva granskning av räkenskapsmaterial 
hos länsskattemyndigheten. Fram till 2004 avskaffades ca 145 myndigheter som bedrev 
skatteverksamhet till att endast utgöra en som idag är Skatteverket. Fortfarande finns det dock 
ekobrottsmyndigheten i de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö som 
bedriver förebyggande verksamhet.

Den utvecklingen som påbörjades under 70-talet fram till våra dagar hade en stark koppling 
med datoriseringen enlig Bengt-Åke Johansson som har jobbat på Skatteverket i mer än 30 år. 
Datoriseringen började under 70-talet men det var inte förrän 1987 som man fick 
räkenskaperna på ett standardiserat sätt. Det var då alla företag började redovisa sin balans-
och resultaträkningen på ett enhetligt sätt. På så sätt blev det mycket enklare att 
hantera/granska företagens redovisning. Man kunde på ett effektivare sätt analysera 
redovisningen av intäkter, kostnader, eget kapital mm. Även granskningsmetodiken 
förändrades genom datoriseringen. Man började till exempel låta maskinen göra ett urval som 
man själv hade bestämt. Om datorn visade en avvikelse av något slag i en räkenskap bestämde 
man sig då för att titta lite närmare på denna räkenskap. Den här tekniken har förfinats hela 
tiden vilket har lett till att effektivare upptäcka oegentligheter/felaktigheter för att sedan 
komma till rätta med dessa.    

4.1.2 Brottförebyggande verksamhet inom Skatteverket – Bengt-Åke Johansson  

Sedan år 2000 har Skatteverket jobbat med att identifiera risker för att koncentrera resurserna 
och på så sätt komma till rätta med stora felaktigheter. Detta arbetssätt kallas för riskanalys 
och inom Skatteverket finns det en särskild avdelning som jobbar med detta. Bengt-Åke 
Johansson jobbar på rätts- och utvecklingsenheten som är avdelningen för brottsförebyggande 
verksamhet. Han förklarar att genom riskanalys prioriteras vad som i första hand bör åtgärdas 
för att felaktigheter av visst slag inte ska förekomma igen. Syftet med riskanalys är att 
använda resurserna på bästa sätt så att skattefel genom till exempel bokföringsbrott blir så litet 
som möjligt. Det kan till exempel handla om att använda en del av resurserna till att utöka 
antalet revisioner per år.   

Det finns olika sätt att beivra oegentligheter som bokföringsbrott, anser Bengt-Åke. 
Bokföringsbrott begås nämligen på grund av brist i kontroll eller okunskap kring 
bokföringsbestämmelserna, mm. För att minska felaktigheter/oegentligheter av sådana slag 
kan man då:

 Utöka kontroll 
 Utöka information (så att näringsidkare får den kunskapen de behöver)
 Lagstifta (nya regler som personalliggaren)
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Ett exempel på förebyggande verksamhet som framtogs genom riskanalys är lagstiftningen av 
personalliggare som samtidigt innebär en utökad kontroll genom de oanmälda besöken som 
görs till de olika verksamheterna inom kontantbranschen. Denna åtgärd togs i syfte att 
förebygga bokföringsbrott som begås genom ”svartarbete” (ej bokförda personalkostnader).   
Bengt-Åke förklarar att idag jobbar man på Skatteverket i syfte att bli effektivare genom att 
bedriva en mer enhetlig verksamhet. För att lyckas med detta krävs att all verksamhet sker 
inom en och samma myndighet. Det är en av anledningarna till att ekobrottsmyndigheten som 
är en myndighet i sig ska avvecklas. Dessutom har ekobrottsmyndigheterna idag en dubbel 
roll eftersom det redan finns en skattebrottsenhet inom Skatteverket. Ekobrottsmyndigheten 
(EBM) finns endast i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som sysselsätter 
ca 400 specialutbildade åklagare, poliser, ekorevisorer och ekosekreterare samt 
specialister som arbetar tillsammans i projektgrupper för att förebygga och bekämpa den 
ekonomiska brottsligheten69.

Bengt-Åke berättar även att det redan finns framtida planer som kommer att leda till ett 
effektivare och mer enhetligt arbetssätt. Idag bedrivs exempelvis vissa typer av verksamheter i 
alla orter. Ett ärende om till exempel bokföringsbrott kan sålunda behandlas i åtta orter. I 
framtiden ska vissa ärenden koncentreras endast till en eller två orter. Det innebär att 
geografisk tillhörighet inte längre ska spela någon roll. Räkenskaper från Malmö ska till 
exempel kunna granskas i Kiruna eller tvärtom. På så sätt kommer en del resurser som går åt 
att bedriva de olika verksamheterna inom Skatteverket att bli lägre och då kan en större del av 
resurserna läggas på att möjligtvis bedriva brottförebyggande verksamhet genom exempelvis 
utökad kontroll.

Den ovan beskrivna texten är en tolkning av den intervjun vi har haft med Bengt-Åke 
Johansson. Bengt-Åke gav oss en hel del information om Skatteverkets organisation. Med den 
intervjuns omfattning skulle det varit omöjligt att endast anteckna så vi spelade in samtalet 
genom en mp3-spelare för att inte förlora någon information. Vi har återberättat det Bengt-
Åke sagt under intervjuns gång och vi har försökt återberätta det genom att lyssna på 
inspelningen och sedan sammanställt all information vi fick.

4.1.3 Utredningsenheten - Karin Palmberg 

Karin Palmberg arbetar sedan 2001 på brottsutredningsenheten i Gävle och har haft tidigare 
anställning som skatterevisor inom den fiskala delen av Skatteverket.

Skattverket har tre olika verksamhetsgrenar: 

 Den fiskala delen är den första grenen och där granskar man deklarationer och 
kontrollerar det som har lämnats in för revidering.

 Den andra grenen är folkbokföringsverksamhet där man behandlar personuppgifter 
och

 Den tredje grenen är brottsutredningsenheten. 

Skatteverket har skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott till åklagare genom en 
brottsanmälan, och därefter tar åklagaren beslut om bevisningen är tillräckligt för att gå vidare 

                                                
69 http://www.ekobrottsmyndigheten.se
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med åtalet. Skulle ärendet gå vidare beslutar åklagaren om det ska utredas hos polisen eller 
hos skattebrottsenheten eller hos bägge delarna, men ärendena går för det mesta till 
skattebrottsenheten då de är specialiserade inom området. Åklagaren skriver ett direktiv där 
det framgår om det föreligger misstanke om bokföringsbrott eller skattebrott som kommit 
fram vid en revision eller momsdeklaration.

Karins arbete går ut på att göra en objektiv utredning där hon samlar in material och förhör 
den misstänkte för att sedan lämna in resultatet till åklagaren. Då det är sekretess inom den 
fiskala delen måste Karin beställa in det material som hon behöver eftersom utrednings-
enheten inte direkt har tillgång till Skatteverkets fiskala databas. Naturligtvis får den 
misstänkte komma in och lämna in de uppgifter som är av betydelse för utredningen. En sak 
som många inte tänker på är att utredningen är på åklagarens initiativ, då åklagaren är 
förundersökningsledare. Karin samlar in endast den informationen som åklagaren behöver. 
Skulle det visa sig under utredningens gång att det inte kan leda till åtal lägger man ner 
utredningen. 

Figur 1  Utredningens förlopp70

Restaurangbranschen och frisörbranschen kännetecknas som kontantbranschen och där är det 
relativt enkelt att undanhålla intäkter. På grund av detta har Skatteverket utformat ett nytt 
system för att få bukt med svartarbetskraften och förmörkningen av intäkter. Det nya systemet 
kallas för personalliggare vilket låter Skatteverket åka ut och göra oanmälda kontroller. 
Skatteverket tittar då på om det finns svartarbetskraft då detta leder till att hitta undanhållna
intäkter som arbetsgivaren delar ut som lön.  

Skattebrottsenheten bildades 1998 och det finns tre grenar inom skattebrottsenheten som är 
utredning av brottslighet, brottsförebyggande och underrättelsearbete. 
Under 2006 gick Gävle region ihop med, Falun, Karlstad och Örebro och bildade en ny region 
tillsammans. För närvarande är man ca 25 utredare, men det är under ständiga förändringar 

                                                
70 Material tillhandahållen av Karin Palmberg
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skattebrottsenheten. Utredningsenheten ska under året få ett tillskott med tre nyanställda 
samtidigt som en utredare ska byta arbetsform. För att få arbete på Skatteverket som 
brottsutredare ska man helst ha en grund i skattverket men man anställer folk med andra 
bakgrunder så som förre detta poliser och personal från kronofogden eller tullen.  Vid 
brottsutredning kan man antingen arbeta självständigt eller grupp. Man delar således upp 
ansvaret, en håller exempelvis i tillslaget med polis och åklagare för att säkra bevisen då det 
finns risk för att bevisen kan försvinna. En annan kan däremot granska det material som finns 
att tillgå.  

Den första juli 2006 fick skattebrottsenheten fler befogenheter för att få ett alltmer förenklat 
arbete genom att få beslagta dokument som misstänkta personer kommer in med samt ta del 
av husrannsakan med polis. Man har dessutom fått direkt åtkomst till vissa delar av 
Skatteverkets databaser. Karin anser att de har tillräckligt med befogenhet, men ser att 
utvecklingen bidrar med ännu mer befogenhet i framtiden. Även om brottsenheten inte skulle 
få mer befogenhet är det inget problem att nuförtiden få fram den information som behövs. 
Men hon hoppas på att få komma åt skattebrottsdatabasen själv utan att få behöva beställa 
informationen. Samtidigt ska man veta att man inte får söka information hur som helst då det 
finns reglerverk som reglerar detta och allt är sekretessbelagt. Man ska endast söka sådant 
som är relevant för uppdraget.

För det mesta är det näringsidkare inom restaurangbranschen som begår bokföringsbrott. 
Oftast beror det på brist på kunskap inom bokföring och därför har man brister i bokföringen. 
Men samtidigt upptäcker man en hel del fusk inom restaurangbranschen när det gäller 
manipulation av kassaregister. Det finns riktlinjer för om omsättningen avviker med 30 
procent så ska det klassas som bokföringsbrott men man tittar främst på vad fusket bidragit till 
då det påverkar resultatet. I de fall det inte finns någon bokföring så rör det sig nästa alltid om 
bokföringsbrott. Vid brister i bokföringen görs bedömningar enligt huvudsakskriteriet som 
avgör om det föreligger brott eller inte. Den hårda konkurrensen leder till att många börjar 
mörka intäkterna genom att försvåra skattekontrollen. Skattebrottsenheten får de resurser som 
krävs för att utreda ärenden som upptäcks och antalet utredda brott har ökat i takt med 
effektiviseringen. Karin anser att våra lagar är tillräckligt hårda och en skärpning av lagen inte 
skulle vara nödvändig då vi sällan använder oss av den hårdaste bestraffningen, som höjdes 
till upp till sex års fängelse vid grovt bokföringsbrott. Karin anser även att det är bra att vi har 
stiftat en ny lag där man får upp till sex månaders fängelse för ringa bokföringsbrott.

Vi har tolkat intervjun med Karin Palmberg på så sätt att vi har försökt återberätta det med 
hennes egna ord. För att det inte ska råda något missförstånd har vi spelat in intervjun viket 
leder till att ingen information går förlorad. Vi har även fått en bild av hur brottsenheten 
fungerar från att det kommer in en anmälan tills det går till domstol.
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4.2 Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten är en myndighet som har i uppgift att minska brottsligheten och därmed 
öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten ska se till att de som begår brott ställs till 
ansvar för sina handlingar och detta ska ske på ett effektivt och rättssäkert sätt. Ett av 
myndighetens främsta mål är att antalet lagförda misstänkta personer ska öka.71

Den operativa åklagarverksamheten utförs i landets 41 åklagarkammare. 35 av dess är 
allmänna medan de övriga sex är jämnt uppdelade i nationella och internationella åklagar-
kammare. De allmänna åklagarkammarna är geografiskt uppdelade vilket innebär att en 
kammare motsvaras av ett län med undantag av de tre största städerna där det finns fler än en 
åklagarkammare. Inom varje åklagarkammare finns det specialiståklagare som jobbar med 
ekonomisk brottslighet.72

För Gävleborgs län finns det endast en allmän åklagarkammare som har sitt säte i Gävle. I 
denna åklagarkammare finns det två specialiståklagare som behandlar ekonomiska brott som 
har begåtts inom länet. Härmed följer intervjun med en av de specialiståklagarna som jobbar 
på åklagarkammaren för denna region. 

4.2.1 Åklagarkammaren i Gävle – Ulf Back 

Ulf Back är en av specialiståklagarna på åklagarkammaren i Gävle och han har jobbat som 
åklagare i sammanlagt ca 17 år, varav fem som specialiståklagare. En specialiståklagare 
behandlar endast ekonomiska brott såsom bokföringsbrott. Ulf förklarar att en åklagare har tre 
centrala uppgifter som är att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas och att framträda i 
domstol. Vid bokföringsbrott kan de tre olika momenten genomgås eller stanna redan på 
första fasen. Men det är flera faktorer som påverkar om huruvida ett mål om bokföringsbrott 
ska behandlas. 
När en misstanke om bokföringsbrott har uppstått hos till exempel Skatteverket gör 
Skatteverket en anmälan till åklagaren som då ska besluta om en förundersökning ska inledas 
eller inte. Beslutet tas utifrån det materialet som Ulf får av Skatteverket. I de flesta fallen är 
detta material i viss del bearbetat så att det förenklar beslutet om att inleda en 
förundersökning. Det ska nämligen finnas en substans i bevismaterialet det vill säga något att 
gå in djupare på som kan användas mot den misstänkte. Det finns således högre beviskrav hos 
en åklagare än hos andra myndigheter som upptäcker bokföringsbrott eftersom åklagaren har 
en bevisbörda som ska hålla i en rättegång. Men Ulf anser att oftast finns det förhållandevis 
tillräckliga omständigheter för att fatta beslut om att inleda förundersökning. Det är endast i 
enstaka fall som man väljer att inte inleda förundersökning. 

Anmälningar om bokföringsbrott som kommer in till en åklagare görs av olika myndigheter. 
Det kan bland annat komma från Skatteverket, konkursförvaltare, polisen och revisorer. I 
Gävleborgs län finns det två åklagare som ansvarar för att fatta beslut om de olika ärendena. 
Det kan anses vara ett stort område för endast två åklagare som på en och samma gång ska 
föra ca 120 förundersökningar vid en viss tidpunkt. Detta väcker undran om hur effektivt 
arbetet utförs. Ulf Back förklarar att mängden arbete inte påverkar beslutet att inleda 
förundersökning eftersom det finns en skyldighet hos åklagaren att inleda förundersökning om 

                                                
71 http://www.aklagare.se/Om-oss/Uppdrag-och-mal/
72 http://www.aklagare.se/Kontakt/Allmanna-aklagarkammare/
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det finns starka skäl för det. I vissa fall kan det dock hända att ett ärende inte hinner bli utrett 
inom den tiden som man hade önskat. Detta kan då föranleda att man lägger ner 
förundersökningen eftersom allt bevismaterial har hunnit bli gammalt. Dessutom kan det vara 
svårt att få någon framgång i ett gammalt ärende. Därför har man som målsättning att avsluta 
ett ärende inom ett år, från anmälan till att åtal väcks. Med tanke på att det hela tiden kommer 
in nya ärenden som ska behandlas.        

När man då har bestämt sig för att inleda en förundersökning är nästa steg att bestämma de 
utredningsåtgärder som ska vidtas. Detta kan till exempel ske genom tillslag i form av 
oanmäld revision hos den misstänkte för att säkra bevismaterial. Vid ett fall hade det 
exempelvis beslagtagits en dator som innehöll en lista om ”svarta” löner och ”vita” löner. 
Åtgärderna som ska vidtas går sedan till utredningsenheten på skattverket som verkställer 
dem. Under utredningens gång har åklagaren och utredaren ständigt kontakt med varandra. 
Detta med anledning till att åklagaren ska kunna bedöma ärendet under utredningens gång. 
Om det till exempel visar sig att det inte finns tillräckliga bevisningar för att fälla den 
misstänkte då lägger man ner utredningen i förtid. 

Utredningsarbetet ska sedan utmynna i ett färdigt förundersökningsprotokoll. Denna 
avhandling ska ligga till grund för att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte. Det är återigen 
åklagaren som ska bedöma om det färdigställda utredningsarbetet kan fälla den misstänkte i 
domstolen. Om åklagaren anser att bevismaterialet kommer att hålla väcker han åtal i
tingsrätten i Gävle eller Hudiksvall. Sista steget är sålunda att bevisa i rättegång att den 
bokföringsskyldige har begått bokföringsbrott.        

Vid bedömningen om bokföringsbrott föreligger tar åklagaren ställning till om 
huvudsaksrekvisitet är uppfyllt. Enligt Ulf Back går gränsen mellan 25 procent till 30 procent 
men för det mesta handlar de flesta ärendena av den typen inte om gränsfall. Många av dem 
som handlar om intäkter som inte har bokförts har medfört till att företagets resultat eller 
ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledningen av bokföringen. Detta har då 
avgjort att bokföringsbrott har begåtts. Om utredningen då visar att så mycket inte har 
bokförts i så fall finns det starka skäl för att anse att den misstänkte kan fällas i domstol. 

Idag görs flera insatser för att både upptäcka och förebygga bokföringsbrott som till exempel 
personalliggaren. Men det finns ändå flera andra insatser som skulle kunna göras för att 
förbättra bekämpningen av bokföringsbrott. Man skulle exempelvis kunna öka antalet 
revisioner som årligen görs. På så sätt skulle man säkerligen uppdaga fler bokföringsbrott. I 
dagens läge finns det ett stort mörkertal kring bokföringsbrott eftersom de aldrig blir 
upptäckta. Det har delvis att göra med att bokföringsbrott är ett svårupptäckt brott som inte är 
så lätt synligt som andra brott. Men även om det skulle finnas andra insatser så skulle 
uppkomsten av bokföringsbrott ändå inte upphöra enligt Ulf Back. Brottsligheten som finns 
kommer alltid att anpassa sig efter de regler som finns. Men insatserna som numera görs 
kommer med stor sannolikhet att reducera fall av bokföringsbrott. Den ökade kontrollen 
genom personalliggaren kommer säkerligen att leda till att många avstår från att anställa 
”svart”. Personalkostnaden hos bl.a. restauranger kommer troligtvis att öka och även 
bokföringen av intäkter. 

Ikraftträdande av lagen om kassaregister kommer också att leda till att alltfler bokför sina 
intäkter på ett korrekt sätt. Nuförtiden finns det så många olika slags kassamaskiner att det 
inte går att utöva kontroll i dessa på ett lämpligt och tillförlitligt sätt. Det har faktiskt 
förkommit fall där ett kassaregister var utrustade med olika funktioner som gjorde det möjligt 
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att reducera de redan registrerade intäkterna. Men genom bestämmelserna om kassaregister 
kommer man vid kontroll att se alla ändringar som har gjorts i kassaregistren. Det kommer 
sålunda att bli svårare att låta bli att bokföra intäkter. 

Alla typer av insatser hos Skatteverket, åklagarmyndigheten, konkursförvaltare, mm. görs i 
syfte att bland annat förebygga bokföringsbrott. Även åtal och dom bidrar till att förebygga 
bokföringsbrott på så sätt att det avskräcker många från att åsidosätta bokföringsreglerna. 
Genom att väcka åtal visar man att man verkligen undersöker åsidosättandet av 
bestämmelserna. Dessutom skickar en fällande dom ut signaler till dem som åsidosätter sin 
bokföringsskyldighet. Det visar att bokföringsbrott kan ge hårda straff. Man ser minsann 
allvarligare på bokföringsbrott än vad man gjorde för några år sedan. Inte minst har 
straffskalan för bokföringsbrott skärps i syfte att få stopp på ett växande problem för 
samhället. Mycket av arbetet utförs numera på ett effektivare sätt och det kommer att leda till 
en positiv effekt i framtiden, anser Ulf Back, specialiståklagare.              

Vi avslutar den här delen genom att påpeka att vad som ovan beskrivits är en tolkning av 
intervjun med den mycket erfarne specialiståklagaren Ulf Back. Han har mestadels gett oss 
svar på de frågor vi ställt till honom (se bilaga nr 2).  

4.3 De vanligaste bokföringsbrotten bland små företag

I samband med konkurs upptäcks det många gånger ett åsidosättande av bokförings-
skyldigheten. Flera små ärenden hos åklagaren handlar om att den bokföringsskyldige inte har 
upprättat den löpande bokföringen under en kortare/längre period. I andra allvarligare fall 
saknas bokföringen helt. Detta händer ofta när ett litet företag till exempel är på väg att gå i 
konkurs. Då slutar man att föra bokföring eftersom det inte längre finns råd att anlita en 
revisor som kan sköta bokföringen. Ägaren kan inte sköta bokföringen eftersom han saknar 
kunskap om detta. När företaget sedan går i konkurs upptäcker konkursförvaltare att 
bokföringen har misskötts och då anmäler han/hon detta till åklagaren. Därefter behandlas 
ärendet hos till exempel utredningsenheten för att avgöra om bokföringsbrott i huvudsak 
föreligger eller inte. 

En annan typ av bokföringsbrott som är vanligt förekommande, är de så kallade 
luftfakturorna. Ett sådant fall kan uppstå när någon som bedriver näringsverksamhet lägger in 
en faktura som egentligen inte hör till verksamheten, i det egna företaget. Fakturan kan 
exempelvis avse ett privat inköp av en båt. Genom att lägga in fakturan i företaget är då 
företaget som står för inköpet respektive kostnaden av båten. I fakturan anges dock inte att 
inköpet avser båten utan det kan stå något annat så att det blir svårt att identifiera vad inköpet 
avser. På så sätt tjänar man både på momsen och även på ett lägre bokfört resultat. 

Uthyrning av personal i bemanningsföretag kan i många fall röra sig om oseriösa 
verksamheter som i själva verket inte har någon personal alls. Det enda de gör är då att 
upprätta och skicka ut fakturor till ett huvudföretag som bokför fakturorna som 
personalkostnader. På så sätt sänker huvudföretaget sin vinst genom att betala för inhyrning 
av personal som aldrig har funnits. De här små bemanningsföretagen som kan vara flera i 
antal går sedan en efter en i konkurs. Inte sällan saknas bevisning för att väcka åtal mot dessa. 

”Svartarbete” är ett väldigt vanligt bokföringsbrott som är allmänt förekommande i många 
branscher. Man anställer således personal men låter att bli att bokföra personalkostnaderna för 
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dessa. Detta medför i sin tur att man inte heller bokför alla sina intäkter vilket också är ett 
åsidosättande av bokföringsskyldigheten.      

De ovannämnda bokföringsbrotten var en återberättelse av det som specialiståklagaren Ulf 
Back redovisade för oss vid frågan om vilka de vanligaste bokföringsbrotten var bland små 
företag. Det bör beaktas att dessa inte är ett resultat av en statistisk undersökning. Ulf gjorde 
endast en snabb överblick av det han tyckte vad mest förekommande.  

4.4 Rättsfall 

Efter att ha gått igenom ett antal rättsfall, valde vi ut två stycken som vi ansåg var mest 
intressanta att ta upp. Båda rättsfallen berör bokföringsbrott och har lett till påföljder. Det 
första rättsfallet är gällande grovt bokföringsbrott där fallet går upp till högsta domstol och 
den åtalade riskerar påföljden fängelsestraff. Det andra rättsfallet är gällande försvårande av 
skattekontroll och den går upp till tingsrätten, den åtalade riskerar villkorlig dom med 
samhällstjänst 50 timmar.  

Det första rättsfallet NJA 2000 s 195 (NJA 2000:33) handlar om en man vid namnet Lars S 
som bedrivit näringsverksamhet, där han bedrivit handel med bilar. Lars S har under åren 
1994 till 1998 i skattebedrägligt syfte låtit bli att bokföra och redovisa samtliga 
affärshändelser. Detta resulterar i att man inte har kunnat bedöma det ekonomiska resultatet 
och ställning i bokföringen. Brottet anses grovt då Lars S har systematiskt åsidosatt 
bokföringen helt eller till stora delar under alla dessa år, samtidigt som verksamheten 
inbringat höga belopp i vart fall 170 000 kronor avseende mervärdesskatt. Lars S bestrider 
detta genom att yrka på att han inte åsidosatt systematiskt eller i syfte till betydande vinning. 
Samt att den obetalda mervärdeskatten understiger 170 000. Trots detta dömer TR:n Lars S 
till samhällstjänst 240 timmar och näringsförbud. Åklagaren överklagar till HovR:n då man 
vill att påföljden ändras till fängelsestraff. Till skillnad från TR:n dom anser HovR:n att grovt 
bokföringsbrott ska leda till fängelsestraff och att påföljden villkorlig dom med samhällstjänst 
är främst för personer som i brottets art inte är grovt, och som skall avtjäna ett straff från 14 
dagar till ett par månaders fängelsestraff. HovR:n  dömer Lars S till sex månaders fängelse. 
Lars S överklagar HovR:ns dom och fallet i HD blir att bedöma om påföljden skall 
bestämmas till fängelsestraff eller villkorlig dom dvs. samhällstjänst. HD utgår från liknande 
fall där man har dömt andra för bokföringsbrott. HD finner inte att det finns några skäl för att 
gå ifrån HovR:ns dom. HD har tidigare uttryckt att bokföringsbrott är ett artbrott och för att 
förhindra allmänheten att begå sådana brott ska påföljden normalt vara fängelse. Det krävs 
dessutom särskilda skäl för att ändra på ett artbrott på sex månaders fängelsestraff till 
samhällstjänst. HD bestämde att det inte fanns något skäl för att ändra på HovR:ns dom och 
dömde Lars S till sex månaders fängelse för att ha brutit mot BrB.

Det andra rättsfallet (mål nr B 1258-06) berör Olov K som bedrivit M & O Metall och 
Transport Aktiebolag. Han har uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt 
bokföringsskyldigheten, och detta har resulterat i att försvåra myndigheters kontroll. Olov K 
medger att han genom oaktsamhet begått bokföringsbrott samt genom grov oaktsamhet 
försvårat skattekontroll. Till sitt eget försvar förklarar han sig genom att skylla på slarv något 
som TR:n inte anser vara trovärdigt. Man ser ett tydligt tecken på att Olov K medvetet 
undanhållit vissa intäkter och fäller honom därför för bokföringsbrott och försvårande av 
skattekontroll. Påföljden blir villkorlig dom samt att det ska förenas med samhällstjänst vilket 
uppgår till 50 timmar. Olov K ska dessutom betala en avgift på 500 kronor och återbetala en 
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del av försvarskostnaden till staten som uppgår till 3 906 kronor. Detta straff motsvarar ett 
fängelsestraff på en månad. 

4.5 Skatteverkets statistik  

Skatteverket är en statlig myndighet som är verksam i hela landet. På grund av detta har det 
varit nödvändigt att dela in landet i olika skatteregioner för att bedriva kontroll på ett 
effektivare sätt. Idag finns det sju skatteregioner och i varje region finns det en 
skattebrottsenhet som bland annat utreder förekommande bokföringsbrott på begäran av 
åklagarkammaren som hör till regionen.

Undersökningen som behandlas i uppsatsen avser mittregionen som omfattar Dalarnas län, 
Gävleborgs län, Värmlands län, Örebro län samt kommunerna Bengtsfors, Dals-Eds och 
Åmåls kommuner i Västa Götalands län. (se bilaga nr.3)

Här nedan följer det ett diagram över hur stort antal anmälningar om ekobrott som har gjorts 
under de fem senaste åren. 

År Antal brottsanmälningar
2002 335
2003 306
2004 354
2005 476
2006 402
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Figur 2 Brottsanmälningar73

Diagrammet ovan visa att det har skett en ökning av antal anmälningar mellan åren 2003 och 
2005.  Året 2006 har det däremot gjorts färre anmälningar i förhållande till 2005 men inte i 
förhållande till tidigare år. Anmälningar under åren 2002, 2003 och 2004 avviker inte särskilt 
mycket i förhållande till varandra. Däremot har ökningen varit avsevärt under 2005 i 
förhållande till 2004 och 2003.  

                                                
73 Eget diagram – Data tillhandahållen av Stig Gabrielsson, kontorschef på skattebrottsenhet, mittregionen    
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4.6 Statistik från åklagarkammaren i Gävle

Åklagarkammaren som har sitt säte i Gävle behandlar bland annat ekobrott som begåtts i 
Gävleborgs län. Ärenden som leder till åtal väcks således antingen i tingsrätten i Gävle eller 
Hudiksvall med tingställe i Söderhamn.74  

Nedan redovisas antal inkomna, avlutade samt lagförda ärenden hos åklagarkammaren för 
olika perioder. Inkomna ärenden avser anmälningar om ekobrott som har kommit in från olika 
instanser. Avslutade ärenden avser anmälningar som har avslutats efter en förundersökning, 
under utredningens gång eller efter åtal. Med lagföring menas ärenden som är under pågående 
process i domstol. I diagrammet har lagförda ärenden angetts i siffror för att kunna göra det 
enklare att jämföra med inkomna och avslutade ärenden.   

Period Inkomna ärenden Avslutade ärenden lagförda ärenden i procent

2000/10-2001/09 116 95 41 %
2005/05-2006/04 145 127 45 %
2006/05-2007/04 136 163 48 %

* Avslutade ärenden för 2006-2007 är högre än inkomna ärenden vilket beror på eftersläpade 
ärenden från tidigare år.  
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Figur 3 Ekobrottsärenden hos åklagarkammaren i Gävle75

                                                
74 http://www.aklagare.se/Kontakt/Allmanna-aklagarkammare/Gavle/
75 Eget diagram – Data inhämtad från Åklagarkammaren i Gävle 
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Ur diagrammet kan man tyda att de två senaste åren visar, i alla hänseenden, en ökning i 
förhållande till perioden 2000-2001. Det som framförallt är avsevärt att notera är den 
någorlunda jämna ökningen av avslutade ärenden från period 2000-2001 till och med 
perioden 2006-2007. Lagföring hölls däremot väldigt jämnt under de två senaste perioderna. I 
förhållande till period 2000-2001 har lagföring ökat en aning men ändå inte särskilt mycket. 
Inkomna ärenden till åklagarkammaren har de senaste två åren också ökat i jämförelse med 
tidigare år. 
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5. Analys och resultat  

5.1 Analys

Bokföringsbrott är ett svårupptäckt brott som utvecklas i takt med kontrollsystemet. Därför 
kan det vara svårt att utrota uppkomsten av denna. Däremot finns det möjlighet att förebygga 
bokföringsbrott genom att göra det svårare att begå åsidosättandet av bestämmelserna kring 
bokföring. I teorin har vi beskrivit bestämmelserna som ska se till att förebygga 
bokföringsbrott. Empiri behandlar emellertid hur kontroll och bestämmelserna kring kontroll 
utövas av olika myndigheter. 

Bokföringsbrott anses idag vara ett ganska allvarligt brott eftersom det skadar både systemet 
och övriga intressenter genom bland annat illojal konkurrens. Därför görs det olika insatser 
för att minska antal fall om bokföringsbrott. Frågan är således hur effektivt kontrollsystemet 
egentligen är och hur mycket mer effektivt det kan bli genom nya regleringar. 

Nuförtiden uppkommer fall om bokföringsbrott framförallt i stora och små företag. Bland 
medelstora företag förekommer bokföringsbrott numera inte i lika stor utsträckning som bland 
de tidigare nämnda. Detta beror på att medelstora företag oftast anlitar en bokföringsbyrå som 
sköter bokföringen och det är inte ofta som bokföringsbyråerna bryter mot bestämmelserna. 
På så sätt har medelstora företag således inte längre lika mycket insyn och påverkan över 
bokföringen som det kan förekomma bland både små och stora företag, anser Bengt-Åke 
Johansson som har jobbat på Skatteverket över 30 år.

Problematiken som finns hos små företag är att näringsidkare som bedriver en sådan 
verksamhet, oftast själv sköter bokföringen och därför kan påverka bokföringens utformning 
på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis ske genom att bokföra lägre intäkter. Bland stora 
företag finns det däremot ett annat slags problematik som kontrollutövarna handskas med. 
Problemet med stora företag är att dessa har väldigt duktiga konsulter som på ett förnuftigt 
sätt kan hitta ”kryphål” i de bestämmelserna samt rekommendationerna som ska följas vid 
upprättandet av företagets bokföring. Sådana fall kan det till exempel handla om gränsfall av 
vad som är tillåtet och vad som är brottsligt. Bokföringsbrott som uppkommer bland stora 
företag, berör i många fall stora summor pengar. Bland små företag handlar det inte om höga 
belopp vid enskilda fall men alla brottshandlingar tillsammans kan utgöra stora summor 
pengar. Det är en av anledningarna till att försöka beivra en utökning av bokföringsbrott bland 
dessa företag genom att vidta olika åtgärder. 

Vid bedömningen om det föreligger bokföringsbrott kan det konstateras att huvudsakskriteriet 
tillämpas av de olika myndigheterna för att bestämma åtgärderna som därmed ska tas. Detta 
har uttryckts av både Karin Palmberg från utredningsenheten på Skatteverket och åklagaren 
Ulf Back. Man utgår således på frågan om huruvida gränsen på ca 30 procent har överskridits. 
Ribban på 30 procent kan ligga en aning lägre hos Skatteverket än hos en åklagare och detta 
har att göra med beviskravet som åklagaren har i en rättegång. Men i de flesta fall handlar det 
inte om gränsfall och därför anses det vara ganska lämpligt att ha en vägledande gräns på 
mellan 25-30 procent enligt Ulf. Detta visar att det finns starka skäl till att dra slutsatsen att 
huvudsakskriteriet inte kommer att bli föremål för förändring för att skärpa åsidosättande av 
bestämmelserna. Det finns inga tecken på att bokföringsförbrytarna har anpassat sig efter 
kriteriet som avgör om det föreligger bokföringsbrott eller ej. Något som ändå kan tänkas ske 
i framtiden eftersom brottsligheten anpassar sig efter regelverket men än så länge har detta 
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inte skett. En lägre gräns skulle troligtvis föranleda en ökning av uppkomna fall av 
bokföringsbrott.  

Påföljder anses vara ett sätt att avskräcka personer som bedriver näringsverksamhet från att 
begå bokföringsbrott. Förut ansågs det inte vara tillräckligt avskräckande på grund av den 
lägre straffskalan som då gällde. Numera har straffskalan skärpts i syfte att förebygga 
bokföringsbrott av både stor och liten omfattning. Anledningen till att straffskalan för ringa 
bokföringsbrott skärptes var för att få stopp på ett mönster av återfall. På den tiden då ringa 
bokföringsbrott endast gav böter, visade det sig nämligen att det var ganska vanligt att de som 
dömdes för ringa bokföringsbrott senare begick samma brott av liknande karaktär som det 
första. Idag kan ringa bokföringsbrott ge fängelse eller en motsvarighet till det. Detta visas i 
rättsfallet om Olov K som fick både böter och återbetalningsansvar som motsvarade 
fängelsestraff i en månad. 

Den ökade straffskalan för både ringa och grovt bokföringsbrott kommer säkerligen att 
medföra en minskning av åsidosättande av bokföringsbestämmelserna. Än är det kanske lite 
för tidigt att bedöma detta eftersom de nya straffskalorna trädde i kraft år 2005. Men ju fler 
som döms för ringa bokföringsbrott desto fler kommer att avstå från att begå bokföringsbrott 
av sådan karaktär. Detta gäller även grova bokföringsbrott som numera ger högst sex års 
fängelse. Men det finns en brist i det hela som kanske kommer att hämma syftet med 
påföljderna och övriga insatser. Detta berör åklagarmyndigheten som har en väldigt viktig 
uppgift i fråga om huruvida ett ärende ska behandlas. De ska bland annat besluta om ett 
ärende ska gå vidare till en förundersökning, vilka åtgärder som ska tas i utredningen, följa 
och leda förundersökningen, göra en bedömning om utredningen ska fortsätta eller avslutas, 
göra en bedömning ur förundersökningsprotokollet om ärendet ska gå vidare till åtal och 
dessutom framträda i domstol. Förutom allt detta ansvarar de även för ett ganska stort område. 
På åklagarkammaren i Gävle finns det exempelvis endast två specialiståklagare som ansvarar 
för hela Gävleborgs län. De kan ha tillsammans ca 120 pågående förundersökningar 
samtidigt. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det kan vara ett väldigt belastande arbete 
för en åklagare inom den här regionen. Man kan helt enkelt inte undvika att ifrågasätta 
effektiviteten i det arbetet de utför trots all erfarenhet som finns i bakgrunden. Ur en kvalitativ 
aspekt skulle det löna sig att anställa fler åklagare. Arbetsbörden skulle på så sätt minska hos 
de nuvarande och kvaliteten i arbetet skulle öka. 

Det finns ändå flera faktorer som påverkar effektiviteten av arbetet som utförs i syfte att 
upptäcka och förebygga bokföringsbrott. Karin Palmberg på utredningsenheten anser 
exempelvis att vissa delar av utredningsarbetet skulle kunna gå att utföra smidigare om de 
skulle ha befogenhet att direkt kunna gå in på vissa databaser. Detta har det dock förbättrats i 
förhållande till tidigare år då man var tvungen att mestadels beställa största delen av 
materialet som behövdes. Det här hänger ihop med åklagarens arbete på det viset att det kan 
gå snabbare att fatta beslut om utredningen går snabbare. Målsättningen för en åklagare är, 
som tidigare nämnt, att avsluta ett ärende innan bevismaterialet hinner bli gammalt. Om 
bevisningen blir gammal har man i många fall ingen framgång i ärendet.  

Ur statistiken kan man tyda en klar ökning av avslutade ärenden under åren. Detta kan bero på 
att både åklagaren och utredningsenheten har blivit bättre på att behandla ärendena om 
ekobrott och därmed bokföringsbrott. Det kan tolkas som en effektivisering av arbetet hos 
dessa instanser.  
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En stor del av arbetet som utförs i syfte att upptäcka fler bokföringsbrott berör, som allt annat, 
frågan om resurser. Det krävs exempelvis större resurser för att utöka antal revisioner som 
årligen görs för att på så sätt upptäcka oegentligheter i företagens bokföring. Ju fler revisioner 
som Skatteverket utför desto fler bokföringsbrott kan det uppdagas. Därför jobbar man 
numera på Skatteverket inom brottförebyggande verksamhet med riskanalys. Det innebär att 
man identifierar risker av större omfattning för att därefter koncentrera och prioritera en del 
av resurserna under en viss period för att komma till rätta med dessa felaktigheter. 
Personalliggaren är en av åtgärderna som har kommit fram genom riskanalys. Kontrollen 
utövas genom oanmälda besök hos verksamheter inom kontantbranschen under vissa perioder. 
Detta innebär att man idag har koncentrerat en del av resurserna för att komma till rätta med 
den ”svarta” arbetskraften som är vanligt förekommande inom kontantbranschen. Detta 
arbetssätt kan vara effektivare på det viset att man använder en stor del av resurserna för att få 
ner en växande och alltmer förekommande felaktighet. Det har faktiskt visat sig att resultatet 
av personalliggaren redan har varit positivt. I en nyhetsrapport från Skatteverket har det 
nämligen framkommit att efter bara tre månader sedan lagen om personalliggare infördes, har 
alltfler verksamheter börjat redovisa högre personalkostnader76. Den slutsats som kan dras av 
den här arbetsformen är att man numera försöker ta åtgärder som ger generella lösningar på 
problemen. Det är inte längre som förr i tiden då åtgärderna endast var ändamålsenliga. På så 
sätt utförs förebyggande verksamhet på ett effektivare sätt som möjligtvis kommer att 
ytterligare märkas i framtiden.  

En annan faktor som har bidragit till att det upptäcks fler bokföringsbrott är datoriseringen. 
Men det har även bidragit till en motsatt effekt eftersom datoriseringen också har bidragit till 
att utveckla möjligheterna att begå bokföringsbrott. Idag finns det möjligheter hos 
Skatteverket att göra urval av olika slag och därmed låta maskinen hitta avvikelser som kan 
förekomma i företagens inlämnade räkenskaper. På så sätt sparas det både tid och resurser 
som istället kan användas till att utföra andra åtgärder. Men från den brottsliga sidan har 
utvecklingen inom den här ramen också bidragit till att effektivare begå bokföringsbrott. Ett 
exempel är utvecklingen inom kassaregister som numera kan komma med inbyggda 
funktioner/program som kan minska de redan registrerade intäkterna. Därför har det ansetts 
vara av behov att införa nya regleringar som kan få stopp på företeelser med sådana inslag. 
Detta förväntas ske när den redan föreslagna propositionen om kassaregister, börjar träda i 
kraft. Den här åtgärden kommer med stor sannolikhet att minska och leda till att upptäcka fler 
bokföringsbrott. Däremot kan det vara av nackdel för små verksamheter eftersom dessa 
kommer att bli tvungna att investera i ett nycertifierat kassaregister som uppskattas ha ett pris 
på ca 10 000 kronor.   

Ur en statistisk synvinkel kan man se att det numera upptäcks fler ekobrott och därmed 
bokföringsbrott. Skatteverkets statistik om anmälningar mellan åren 2002 och 2006 visar att 
det anmäls fler brott. På samma sätt visar statistiken från åklagarmyndigheten att inkomna 
ärenden om ekobrott hos åklagarkammaren i Gävle, har ökar de två senaste åren i förhållande 
till tidigare år. Men det är ändå oundvikligt att undra om ökningen motsvarar de olika insatser 
som har gjorts under de senaste åren.     

                                                
76 Pressmeddelande 2007-05-10 ”Kraftigt minskat svartjobb bland restauranger och frisörer”
   www.Skatteverket.se                        
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5.2 Resultat 

Resultatet som den här studien ger är att det numera upptäcks fler bokföringsbrott än för ett 
antal år sedan. Den ökningen som har uppstått under de senaste åren är dock inte avsevärt hög 
såsom man hade förväntat sig. Ökningen behöver sålunda inte betyda en minskning av 
bokföringsbrott eftersom det inte finns en tillförlitlig källa om hur omfattande bokföringsbrott 
egentligen är. Det finns troligtvis ett stort antal bokföringsbrott som aldrig hinner bli 
upptäckta. Studien ger även en uppfattning om att insatser som bland annat personalliggaren, 
påföljder samt ett effektivare arbetssätt genom riskanalys och vid kontroll av 
räkenskapsmaterial, bidrar till att förebygga en ökning av det redan höga åsidosättandet av 
bokföringsbestämmelserna.

Studien visar även att det ändå finns brister i vissa delar av verksamhetsområdena som jobbar 
i syfte att förebygga ekobrott som bokföringsbrott. I Gävleborgs län finns det exempelvis 
behov av att öka antalet beslutsfattare som specialiståklagare. De som finns idag, har ett 
väldigt betungande jobb eftersom de ansvarar för ett ganska stort område. Det skulle 
förmodligen löna sig om det skulle finnas fler specialiståklagare för den här regionen, med 
tanke på det höga antalet ärenden som årligen kommer in i kammaren. Det är dock en 
resursfråga som tydligen prioriteras bort för tillfället.    

Det är mycket som berör frågan om resurs och prioritering. Idag används stora delar av 
resurserna för att förebygga bokföringsbrott bland små företag. Det uppfattas tydligt genom 
lagen om personalliggare som för det mesta berör små kontaktverksamheter. Det är oftast där 
det förekommer felaktigheter i bokföringen genom att redovisa lägre personalkostnader anser 
många av de intervjuade. Även lagen om kassaregister är avsedd att förebygga uppkomsten av 
bokföringsbrott bland små företagare. Införandet av denna lag förväntas skärpa de 
oredovisade inkomsterna som numera uppskattas till ca 130 miljarder kronor per år i hela 
landet. 

Bokföringsbrott är en företeelse som alltid kommer att finnas eftersom brottsligheten anpassar 
sig till de olika regleringarna. Dessutom är bokföringsbrott en svårkontrollerad brottshandling 
som inte alltid är lätt att upptäcka. Det skulle krävas en allomfattande kontroll över företagens 
räkenskapsmaterial och ännu mer, vilket inte är så sannolikt med tanke på de begränsade 
resurserna som finns att tillgå. Visionen som finns hos Skatteverket är således att alla ska göra 
rätt för sig, anser Bengt-Åke Johansson.
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6. Slutsats och diskussion  

6.1 Slutsats

Syftet med vår uppsats var att undersöka om myndigheternas insatser har bidragit till att 
upptäcka och förebygga bokföringsbrott. Slutsatsen av vår studie är att det numera upptäcks 
fler bokföringsbrott än för några år sedan men detta behöver inte innebära att bokföringsbrott 
har minskat i antal. Det uppkommer nya företeelser om bokföringsbrott allteftersom nya 
regler utformas. Dessutom skiftar fallen om bokföringsbrott beroende på hur mycket ett visst 
fall uppmärksammas av kontrollmyndigheterna. En av de vanligaste typerna av 
bokföringsbrott är idag till exempel luftfakturor, men när detta kommer att uppmärksammas 
alltmer av myndigheterna så kommer luftfakturorna inte längre att vara vanligt 
förekommande. Istället kommer någon annan typ av bokföringsbrott att skapas, något som 
troligtvis kommer att vara mer svårupptäckt än utöver det vanliga. 

Av de insatser som ska se till att förebygga bokföringsbrott såsom till exempel personal-
liggare, kan vi dra slutsatsen att det kommer att ge positiva resultat som det redan har visat 
sig. De framtida åtgärderna som exempelvis lagen om kassaregister kommer ytterligare att 
hindra uppkomsten av bokföringsbrott av en viss sort. Därmed kan vi konstatera att vissa 
typer av bokföringsbrott kommer att bli svårare att begå. Detta innebär att bokföringsbrott 
förebyggs effektivare än förr.  

6.1.1 Egna reflektioner

Vi ser att olika myndigheter tar de ansatser som behövs för att förebygga brott, men samtidigt 
så anpassar sig brottsligheten till lagar och bestämmelser, för att kringgå och hitta kryphåll i 
regelverken.  Vi med våra respondenter anser att denna djungel med lagar och regleringar inte 
räcker till för att få bukt med brottsligheten. Vi anser att politikerna har en avgörande roll i 
bekämpningen av ekobrott som bokföringsbrott. Det gäller att ändra på moralen samt att dela 
ut belöningar av något slag på vägen till ett mindre bokföringsbrottsligt samhälle. Där man 
endast inte ger ut straff utan ger fördelar till dem som sköter sig.

6.2 Förslag till framtida forskning

Det finns flera områden inom bokföringsbrott för vidareforskning. Exempelvis skulle man 
kunna forska vidare på hur en konkursförvaltare agerar när han/hon upptäcker att bokföringen 
saknas eller inte har upprättats under en viss period i företag som går i konkurs. En 
konkursförvaltare har, på samma sätt som Skatteverket, rätt att anmäla till åklagaren vid 
misstanke om bokföringsbrott. 

Det finns även en avdelning hos polisen som jobbar med ekonomisk brottslighet som kallas 
för polisens ekorotel, där det utreds ekonomiska brott i samarbete med åklagaren. Man kan 
exempelvis undersöka hur de går till väga vid husrannsakan där man försöker säkra 
bevismaterial hos den misstänkte. 

Man kan också gå in på revisorns anmälningsskyldighet. Härmed rekommenderas att man 
undersöker om huruvida bokföringsbrott upptäcks hos exempelvis revisionsbyråer. Däremot 
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rekommenderas det inte att man studerar lagens funktion kring anmälningsskyldighet 
eftersom det redan finns en hel del om detta.   

Ytterligare en forskningsansats skulle kunna vara att man gör en studie om huruvida det 
skulle vara möjligt att sammanbinda personalliggaren och kassaregister i framtiden. Där all 
information om både personal och registrering av intäkt sker på en och samma maskin för att 
göra kontroll snabbare och effektivare. 
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Bilaga 1

Inför intervjun med Karin Palmberg, utredningsenheten Gävle 

1. Vad har avdelningen för uppgifter?
2. Vilka områden ansvarar ni för?
3. Hur länge har du jobbat på Skatteverket?
4. På vilket sätt har det avdelningen utvecklats från det att du började jobba här till idag? 
5. Hur många var ni från början? Hur många är ni idag? Skulle det behövas fler 

medarbetare på avdelningen?
6. Hur går det till när ni börjar med en utredning? Berätta gärna i stora drag om 

Händelsernas förlopp!
Utredningens förlopp 
Misstankar, tips
Undersökning 
Anmälning till åklagaren

7. Vilka är de allra första åtgärderna ni tar när ni börjar en utredning? 
8. Vad är nästa steg?
9. Vem är det som bestämmer ifråga om man ska inleda en utredning?
10. Jobbar ni på ett effektivare sätt vid utredningar än vad ni gjorde för några år sedan? 

Vad är det som har bidragit till detta?  
11. Har avdelningen fått större ansvar eller frihet att avgöra det sättet ni vill jobba på?
12. Har ni ett budgetunderlag? Hur ser detta ut?  
13. Har ni tillräckligt med resurser för att göra era utredningar? 
14. Vad har avdelningen för målsättningar?
15. Kommer er arbetsform att förändras i framtiden?
16. Tycker du att det har blivit effektivare idag att förebygga bokföringsbrott än förut?

I så fall på vilket sätt? Kan det bli ännu effektivare? På vilket sätt?
17. Tycker du att staten är för passiv i sitt agerande mot att förebygga ekonomiska brott?
18. Behövs det hårdare regleringar? Straff? 
19. Hur ser du på förändringen av lagstiftningen under de åren du har jobbat på 

Skatteverket? Jag syftar på exempelvis den nuvarande bokföringslagen som började 
träda i kraft år 2000. Även ändringar i lagstiftningen och övriga regleringar som till 
exempel införandet av personalliggare? 
Har de nya regleringarna bidragit till en effektivare brottsbekämpning?

20. En uppskattning av de dolda inkomsterna uppgår till 130 miljarder kronor i hela 
landet. Gävleborgs län står för 10 % av dessa. Hur ser du på detta? 
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Bilaga 2

Inför intervjun med Ulf Back, Åklagare

1. Hur länge har du jobbat som åklagare?
2. Vad är den svåraste uppgiften som en åklagare har?
3. Hur ser du på bokföringsbrott?

Hur allvarligt tycker du att det är?
4. Tas det tillräckliga åtgärder för att upptäcka och minska bokföringsbrott? 

Påföljder, personalliggare, kassaregister, kontroller och övriga insatser. 
Behövs det fler?

5. Hur går det till när ni ska bestämma vilka anmälningar som ska gå vidare till en 
förundersökning?

6. Vad krävs det för att väcka åtal mot någon som enligt utredningen har åsidosatt lagen?
Vad är det som avgör om utredningen endast styrker brottet till en viss del?
Var går gränsen? 

7. Hur allvarligt ska bokföringsbrottet vara? 
Berätta gärna om något fall!! 

8. Använder ni er av huvudsakskriteriet vid bedömning om det föreligger bokföringsbrott 
eller inte?
Är det en bra mätmetod att gå efter?

9. Finns det andra metoder som du använder dig av för att fatta dina beslut och i så fall 
vilka?

10. Gör ni någon prioritering på typer av bokföringsbrott? 
Beloppsmässigt eller av en annan karaktär?

11. Vilka är de mest förekommande bokföringsbrotten?
12. Är det enklare idag att inleda en förundersökning än för några år sedan?
13. Är det enklare idag att väcka åtal än vad det var för ett antal år sedan? 
14. Hur effektivt är samarbetet mellan de olika instanserna, utredningsenheten, polisen, 

mm? 
15. Har ni någon målsättning i ert arbete?
16. Finns det något som ni skulle vilja ändra eller ha tillgång till för att jobba effektivare?

Behörighet eller något annat?
17. Hur ser du på utvecklingen av lagstiftningen, bokföringslagen, rekommendationer, 

personalliggare, kassaregister mm.? 
18. Har det blivit effektivare idag att förebygga bokföringsbrott än förut.? I så fall på 

vilket sätt? Kan det bli ännu effektivare? På vilket sätt?
19. Är staten för passiv i sitt agerande mot att förebygga bokföringsbrott?

Behövs det hårdare regleringar? Straff? Insatser?
20. Är det brist på åklagare?

Hur påverkar den här bristen just dig som åklagare?
Varför råder det brist? 

21. En uppskattning av de dolda inkomsterna uppgår till 130 miljarder kronor i hela 
landet. Gävleborgs län står för 10 % av dessa. Hur ser du på detta?
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Bilaga 3

Brottsbalken 
Nuvarande och dåvarande påföljder

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.

Nuvarande

5 § 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 till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till 
böter eller fängelse i högst sex månader.
   Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst 
sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 
särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller 
om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som 
ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars 
varit av särskilt farlig art.
   Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser 
en juridisk person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte 
bedriver näringsverksamhet. Lag (2005:242).

Dåvarande 

5 § Den som uppsåtligen eller avoaktsamhet 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 till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till 
böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra 
år.
  Första stycket gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en juridisk 
person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver 
näringsverksamhet.

Källa:
Lagrådsremiss, ”Bokföringsbrott och brott mot borgenärer”, Justitiedepartementet 2004  
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Bilaga 4

Regionindelning på Skatteverket. 

Källa:
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800017160/Regioner_+och+sk
attek.+07.pdf


