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Abstract 
A confidence in the economic system is required for a market economy to be healthy, and to 
get there businesses must comply with their reporting obligations. Today, that obligation is 
not always fulfilled. The number of accounting frauds committed increases and the society is 
affected. The purpose of this essay was therefore to fill a knowledge-gap in the subject, 
studying which factors may influence on the severity of an offense committed in micro 
enterprises. Cases from the District Courts have been studied with quantitative methods and 
seven variables were used in the tests. Sex, age, legal form, awareness of their accounting 
obligation and motivation were the independent variables, and the type of crime, defined as 
the severity of the crime, was the dependent one. With these variables, the offenders’ and 
offenses’ properties have been identified and thus, the relationships between the variables 
have been demonstrated with correlation- and regression analyses. The survey showed that 
accounting frauds in micro enterprises are based on the fraudster’s motivation. The crimes are 
committed intentionally and with a purpose, often when an entrepreneur’s private 
circumstances are unstable or a business runs at a loss. The motive and what legal form a 
company adopts are the variables that affect the type of crime committed. 

 

Keywords: Accounting fraud, micro enterprise, cases from the District Courts, motivation, 
severity 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 
Ett förtroende för det ekonomiska systemet krävs för att en marknadsekonomi ska vara 
välmående, och för att hamna där måste verksamheter uppfylla sin bokföringsskyldighet. Idag 
uppfylls inte alltid den skyldigheten. Antalet bokföringsbrott som begås ökar och samhället 
drabbas hårt. Uppsatsens syfte var därför att fylla ett kunskapsgap inom ämnet, där fokus låg 
på att studera vilka faktorer som har inverkan på vilken svårighetsgrad ett bokföringsbrott 
begås med i mikroföretag. Rättsfall från tingsrätter studerades med kvantitativ metod och sju 
variabler användes i testerna. Kön, ålder, associationsform, medvetenhet om sin 
bokföringsskyldighet och motivation agerade oberoende variabler, medan brottstyp, 
definierad som svårighetsgrad, var den beroende variabeln. Med dessa har gärningsmännens 
och brottens egenskaper kunnat fastställas och analyserats mot varandra i korrelations- och 
regressionsanalyser. Studien visade att bokföringsbrott i mikroföretag grundar sig i 
förbrytarens motivation. Brotten begås uppsåtligen och med ett syfte, ofta när en företagares 
privata omständigheter inte är stabila eller en verksamhet går med förluster. Motivet och 
vilken associationsform ett företag antar är de variabler som påverkar vilken svårighet brottet 
begås med.  

 

Nyckelord:  Bokföringsbrott, mikroföretag, rättsfall, motivation, svårighetsgrad 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att en marknadsekonomi ska vara sund krävs ett förtroende för det ekonomiska systemet. 
Det förtroendet byggs upp genom förutsättningen att företag bokför sina affärshändelser på ett 
korrekt vis. Den förutsättningen är inte en självklarhet. Ekobrott är en växande företeelse och 
kostnaderna som uppstår som en konsekvens ökar. (Bales & Fox, 2011)  

Bokföringsbrott är ett brott för personlig eller organisatorisk vinst, och det innebär att 
felaktigheter redovisas i bokföringen. Det är en handling som ofta leder till förluster och 
skapar tillitsproblem inom verksamheter. (Seetharaman & Senthilvelmurugan Rajan 
Periyanayagam, 2004) Det skapar även problem för allmänheten då ekonomiska brott överlag 
kostar samhället 10-35 gånger mer än konventionella brott. (Slapper & Tombs, 1999) Sedan 
år 1996 har antalet bokföringsbrott mer än dubblats (Bales & Fox, 2011) och i Sverige är just 
bokföringsbrottet det vanligaste enskilda ekobrottet (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 
2008:23; Ekobrottsmyndigheten, 2014). Enligt svensk rätt finns det tre typer av 
bokföringsbrott, vilka är att bokföringen saknas, bokföringen är osann eller bokföringen inte 
går att kontrollera. Bokföringsbrott kan begås med omedveten oaktsamhet, medveten 
oaktsamhet eller uppsåt. Okunskap kring vilka regler som gäller och rättsvillfarelse är inte 
straffbefriande. (Andersson et al., 2011) Bokföringsbrott föreligger när en näringsidkare inte 
anammar de bestämmelser som finns inom redovisning och dess ekonomiska ställning i 
huvudsak inte kan bedömas med ledning av bokföringen. (Korsell, 2003) 

Bokföringsbrott innefattar svek, oärlighet och risker (Ramamoorti & Olsen, 2007), så varför 
begås dessa brott? Ett sätt att ta reda på svaret till den frågan är att fastställa gärningsmännens 
personliga egenskaper och förstå vilka dem är (Schuessler & Cressey, 1950). År 2007 
intervjuades 45 experter om ekonomisk brottslighet och gärningsmännens egenskaper. 
Begrepp som diskuterades var då egenskapsprofilerna ledare och följare. Följare är passiva, 
naiva, osäkra i sig själva och tillbakadragna medan ledare är arroganta, listiga, bestämda och 
vågar ta risker. I studien ansågs ytterligare en grupp viktig att belysa: de som drivs in i 
ekobrott utan att förstå att de bryter mot lagen. (Bucy et al., 2008) Brief et al., (1996) har 
också studerat gärningsmäns egenskaper och påvisar att ju mer en ägare värderar ett bekvämt 
liv och nöje, desto mer sannolikt är det att han/hon manipulerar sitt företags finansiella 
rapporter. Sannolikheten minskar om han/hon istället värderar självaktning. Beslutet att begå 
bokföringsbrott kan ses som en konsekvens från fördelningen mellan hur man värderar 
ekonomiskt utfall och hur man värderar sin egen självrespekt som god och anständig 
människa. (Brief et al., 1996) 

Det är även viktigt att förstå de psykologiska faktorerna som leder till att man utför brottet, 
och förstå vad gärningsmännen vill få ut av det. (Ramamoorti & Olsen, 2007) Ramamoorti 
(2008) och Dellaportas (2013) visar att motivation, möjligheter och förmågan att rättfärdiga 
ett felaktigt beteende för sig själv och andra är tre grundläggande faktorer.  

En av de aspekterna att ha extra förståelse för och insikt i vid analyser av bokföringsbrott är 
motivationen. (Dellaportas, 2013) En gärningsmans motivation kan delas in i inre och yttre 
motivation, där inre motivation grundar sig i en direkt vilja att utföra en uppgift och yttre 
motivation i externa belöningar. (Osterloh & Frey, 2000) Motivation kan även delas in i 
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finansiell och icke finansiell press. Finansiell press uppstår av ekonomiska förluster och 
misslyckade investeringar. Icke finansiell press baseras exempelvis på känslan att man blivit 
felaktigt behandlad och därför vill hämnas. Det kan också bestå av girighet (Dellaportas, 
2013), något som egenskapsprofilen ledare ofta motiveras av (Bucy et al., 2008). En stark 
motivation bidrar till att en potentiell gärningsman letar efter och skapar möjligheter till att 
begå sitt tänkta brott, och därför anses motivationen vara grunden till att ekobrott begås. 
Tillfällena då brottet kan genomföras uppkommer genom exempelvis brister i interna 
kontroller, en svag ledning eller bristfällig övervakning. (Ramamoorti & Olsen, 2007) Den 
inre motivationen är svår för en arbetsgivare att undanröja eftersom den härleds från individen 
själv, och inte från någon extern belöningsfaktor. (Osterloh & Frey, 2000) Dellportas (2013) 
argumenterar därför för att det främst är via begränsning av möjligheterna som potentiella 
brott kan hindras, eftersom interna kontroller och en svag ledning är faktorer som är enklare 
att påverka. (Dellaportas, 2013)  

Små företag och företag med små vinstmarginaler är mer benägna att begå bokföringsbrott än 
stora företag, och den vanligaste anledningen till att brottet begås är privata ekonomiska 
problem hos gärningsmannen. (Korsell & Nilsson, 2003) Ekobrottens kostnader för samhället 
och det faktum att små företag är mer benägna att begå bokföringsbrott (Korsell & Nilsson, 
2003) gör bokföringsbrott i små företag och mikroföretag, den vanligaste företagsstorleken i 
Sverige (Ekonomifakta 2013), till ett samhälleligt problem värt att studera. Ämnet ekonomisk 
brottslighet har tidigare studerats ur flera perspektiv (Ramamoorti & Olsen, 2007; 
Dellaportas, 2013; Marks, 2012; Schuessler & Cressey, 1950; Filstad & Gottschalk, 2012; 
Bales & Fox, 2011). Hur gärningsmannens egenskaper som kön, ålder, position i företaget 
och utbildning påverkar hur kostsamt ett ekonomiskt brott blir har studerats, och visat sig ha 
samband (ACFE, 2002). Hur en gärningsmans motivation har verkan på ett ekobrotts 
omfattning har också studerats, och även det har visat sig vara en väsentlig faktor i processen. 
(Uddin & Gillet, 2002) Forskningen har däremot inte berört ekobrott i en specifik 
företagsstorlek, och det har heller inte studerats hur faktorerna egenskaper och motivation är 
relaterade till typen av bokföringsbrott som begås i definition av svensk rätt. Dessa perspektiv 
bör vara av betydelse i svensk forskning inom ekonomisk brottslighet. Följande 
forskningsfrågor kan därmed formuleras: 
 

1. Vem begår bokföringsbrott i mikroföretag och varför? 
 

2. På vilket sätt påverkar en gärningsmans egenskaper och motivation vilken typ av 
bokföringsbrott som begås? 

 

1.2 Syfte 
Eftersom det saknas kunskap kring vilka faktorer som leder till de olika typerna av 
bokföringsbrott som begås i mikroföretag är syftet att fylla detta kunskapsgap. 
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2. Teoretisk referensram och hypotesgenerering 

2.1 Brottstyper i definition av brottets svårighetsgrad 
Typer av bokföringsbrott som kan begås enligt svensk lag är att bokföringen i en verksamhet 
saknas, att den är osann eller att den inte kan kontrolleras. Om bokföring saknas begås alla tre 
brottstyper då den varken finns, är sann eller kan verifieras, och således är det alltid ett 
bokföringsbrott. Osann bokföring klassas som ett brott om felaktigheterna gör att bokföringen 
i huvudsak inte återspeglar den bokföringsskyldiges verkliga ekonomiska ställning. 
Detsamma gäller för om bokföringen inte kan verifieras. Att bokföring inte kan kontrolleras 
anses vara knutet till de andra brottstyperna då om bokföringen saknas eller är osann så kan 
den heller inte på ett rättfärdigt vis verifieras. (Andersson, Dahlqvist & Elofsson, 2011) 
Straffvärdet graderar hur svårt ett brott är (29 kap. 1 § BrB), men i och med ovanstående 
tolkning av de bokföringsbrottstyper som kan begås så kan även dessa rangordnas utefter 
svårighetsgrad i följande ordning, svåraste först: 

1. Bokföringen saknas 
2. Bokföringen är osann 
3. Bokföringen går ej att kontrollera 

Från och med nu kommer variabeln brottstyp definieras som brottets svårighetsgrad i studien. 

Det är inte bara den juridiska ställföreträdaren som kan begå bokföringsbrott i en verksamhet. 
En person med makt och möjlighet att påverka arbetet i verksamheten, en faktisk företrädare, 
har också ett ansvar över att regler följs. (RH 2007:56)  

2.2 Kön och svårighetsgrad 
Det är fler män än kvinnor som begår ekonomiska brott. Det har Gottschalk (2012) visat 
genom att studera domstolsavgöranden gällande ekonomisk brottslighet i Norge, och använt 
det som empiriskt underlag. Utfallet visar att endast 8 av de 179 undersökta individerna var 
kvinnor. Det kan förklaras med att kvinnor tar större etiskt ansvar än män. När det däremot 
presenteras att kvinnor endast begår 5 % av den ekonomiska brottsligheten brukar de 
vanligaste förklaringarna vara att kvinnor har mindre möjligheter att begå ekonomiska brott, 
kvinnor är mindre opportunistiska då de är mer engagerade i relationer och regler, kvinnor blir 
sällan inbjudna att delta i en brottslig handling eller att företag oftare är registrerade i 
mannens namn än i hustruns. (Gottschalk, 2012) 
 
Gottschalk är skeptisk till att män skulle begå 25 gånger fler ekobrott än kvinnor och väcker 
frågan om det är andelen upptäckta brott som är lägre för de som begåtts av kvinnor än av 
män. Därför borde mer uppmärksamhet i forskningen riktas mot egenskaper hos kvinnor som 
begår ekonomisk brottslighet i framtiden. (Gottschalk, 2012) 
 
Vid genomförandet av Filstad och Gottschalks (2012) studie användes tre norska finansiella 
tidningar där artiklar gällande dömda ekonomiska brottslingar studerades. Studien pågick i ett 
år och totalt 67 personer identifierades, varav 65 män och 2 kvinnor. (Filstad & Gottschalk, 
2012) År 2011 genomförde Bales & Fox en studie som även den visar att betydligt fler män 
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än kvinnor begår ekonomiska brott. Där förklaras det med att det är färre kvinnor i högre 
positioner inom företag och att det även är färre kvinnor som arbetar överlag. (Bales & Fox, 
2011) 

År 2002 gjordes en studie av Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), där det 
fastställdes hur en ekobrottslings egenskaper påverkar brottet i sig. Ett resultat av studien var 
att fler män begår ekobrott, och brotten var betydligt svårare om det genomförts av en man än 
om en kvinna (ACFE, 2002). Därmed kan studiens första hypotes formuleras:  

H1: Könet är relaterat till brottets svårighetsgrad 

2.3 Ålder och svårighetsgrad 
Ett annat resultat av Filstad och Gottschalks (2012) studie är att den typiske personen som 
begår ekonomisk brottslighet är 46 år gammal och begår ett brott för första gången. Den 
yngsta i studien som hade begått brottet var 20 år, och den äldsta var 68 år. 67 % av dem hade 
ledningsposition. Beteendet är ett resultat av deras tillgång till pengarna och det faktum att de 
är betrodda med en maktfull position tack vare erfarenhet. De har inte brottslighet som 
livsstil, utan de är så kallade ”one-time-criminals”. (Filstad & Gottschalk, 2012) 

ACFE:s studie (2002) visar ett samband även mellan åldern och brottets svårighet. Ju äldre en 
arbetande gärningsmannen är, desto mer kostsamt och omfångsrikt är brottet som begås. 
Ålderns betydelse för brottets omfång, med hänsyn till att man i Sverige överlag slutar jobba 
mellan åldrarna 61-67 år (Pensionsmyndigheten, 2014), skapar följande hypotes: 

H2: Åldern är positivt relaterad till brottets svårighetsgrad  

2.4 Associationsform och svårighetsgrad 
Studien som Bales och Fox gjorde 2011 belyser att ekobrott som begås av anställda minskar. 
KPMG International (2007) visar däremot att ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter utgör 60 % av alla bedragare. Resultatet lyfter en risk som alla 
organisationer möter, nämligen att befattningshavare anförtros med känslig affärsinformation 
och ofta är i en position som möjliggör åsidosättande av interna kontroller. (KPMG 
International, 2007). Marks (2012) lyfter därtill miljömässiga faktorer som bidrar till att 
ekobrott begås, vilka är svaga signaler från ledningen och sårbar kultur. (Marks, 2012) 
 
Gerety & Lehn (1997) undersökte 62 bolag som åtalats för bokföringsbrott mellan åren 1981-
1987. För vardera av dessa bolag valdes ett ”kontroll-bolag” som jämförelse. De kom bland 
annat fram till att koncentrationen av ägandet i en enda individ minskar sannolikheten för 
bokföringsbrott. Det resultatet strider mot Beasleys (1996) studie som förklarar att företag 
med större andel externa direktörer är mindre benägna att begå bokföringsbrott. Hans studie 
omfattade 75 företag som ekonomiska brott begåtts i och 75 företag som det inte begåtts i. 
Gerety & Lehn (1997) finner i deras studie även bevis för att marknaden straffar direktörer 
som verkar i företag som åtalas för bokföringsbrott. De undersökte då antalet styrelser 
direktörerna verkade i, före och efter att de blivit åtalade. Resultatet stämmer överens med 
Famas (Fama, 1980) resultat att antalet styrelseuppdrag en direktör har minskar avsevärt då en 
direktör tjänstgjort i ett företag som åtalats för ekonomiska brott.  
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En studie som gjordes år 2005 påvisar att möjligheten att begå ekonomiska brott i form av 
bokföringsbrott ökar när kontrollerna i ett företag minskar (Razaee, 2005). Studien som 
gjordes av ACFE (2002) lyfter därtill att en gärningsmans position i företaget är den variabeln 
som har starkast inverkan på hur kostsamt och omfattande ett ekobrott blir. Ju högre och mer 
maktfull position, desto svårare brott begås. En företagares position och ansvarsgrad skiljer 
sig åt beroende på vilken associationsform hans eller hennes verksamhet antar. Vid enskild 
verksamhet är företagarens ekonomi i symbios med verksamhetens, så i det fallet är 
ansvarsgraden som högst. I aktiebolag är företagarens ekonomi helt skild från företagets då 
företaget är en egen juridisk person, och på så vis är den personliga ansvarsgraden som lägst. 
Däremellan hamnar associationsformen handelsbolag, där företaget är en egen juridisk person 
men där företagaren ändå har en skyldighet att betala eventuella skulder som företaget inte 
kan betala. (Skatteverket, 2014a; Skatteverket, 2014b; Skatteverket, 2014c) Att positionen i 
ett företag har sådant inflytande vid ekonomisk brottslighet kombinerat med kontrollernas 
betydelse, vilka också skiljer sig åt mellan olika företagstyper, härleder följande hypotes: 

H3: Associationsformen är relaterad till brottets svårighetsgrad  

2.5 Medvetenhet och svårighetsgrad 
Enligt Gottschalk & Solli-Saether (2010) drivs ekonomisk brottslighet av möjligheter, och de 
uppkommer oftast där interna kontroller är bristfälliga och det saknas rutiner. Ekobrott bygger 
på att medvetet skaffa sig en olaglig fördel eller vinst, och för det krävs i sin tur ett offer. 
Personerna som begår ekonomisk brottslighet tenderar att ljuga, dölja, manipulera sanningen 
samt fuska. Ofta är de som begår en ekonomisk brottslig handling ansedda som respektabla, 
ordentliga och professionella, även fast de är anställda av deras offer. (Gottschalk & Solli-
Saethers, 2010) Bokföringsbrott begås avsiktligt eller av oaktsamhet. (Bales & Fox, 2011; 
Gottschalk & Solli-Saethers, 2010; Ramamoorti, 2008) 

Betydelsen av att en gärningsman begår ekobrott avsiktligt eller utan vetskap kan också 
knytas till ACFE:s undersökning. Som tidigare nämnt har det i studien påvisats att ju högre 
position en arbetare har i en verksamhet, desto mer allvarligt blir brottet som begås. (ACFE, 
2002) En hög position kräver viss kunskap kring ekonomi. Det tyder på att 
medvetandegraden, i vilken grad en gärningsman är medveten om sin bokföringsskyldighet, 
har inverkan på ett brotts svårighetsgrad. I mikroföretag är ett av kriterierna att det finns färre 
än tio anställda (Ekonomifakta, 2013). En hög position i ett mikroföretag anses vara rollen 
som ställföreträdare då den positionen finns oavsett om företaget har en anställd eller nio. 
Medvetandegraden knutet till hur allvarligt ett brott blir deducerar följande hypotes: 

H4: Medvetandegraden är relaterad till brottets svårighetsgrad  

2.6 Motivation och svårighetsgrad 
Bokföringsbrott är en konsekvens av en mängd beteendemässiga faktorer som driver annars 
ärliga människor till att göra oärliga saker. Det innefattar svek, målmedvetet uppsåt, risker, 
kränkning av förtroende och rättfärdigande av sitt felaktiga beteende. Det är därför viktigt att 
förstå de psykologiska faktorer som kan influera till ett sådant beteende (Ramamoorti & 
Olsen, 2007). För att förstå de underliggande faktorerna till bokföringsbrott är 
bedrägeritriangeln ett användbart ramverk, se figur 1.  
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Ramverket har tre element som grund, vilka är upplevda behov/press, upplevd möjlighet samt 
rationalisering av bedrägligt beteende. (Ramamoorti, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 1. Bedrägeritriangel 

Alla dessa tre delar påverkas av bedragarnas psykologi. Personliga behov och upplevd press 
skapar mänskliga beteenden, och behovet av att berättiga oegentligheter till att bli försvarbara 
grundar sig även i psykologin. Bedömningen av möjligheten, inklusive sannolikheten att bli 
ertappad, beror också på bedragarens personlighet och beteende. (Ramamoorti, 2008) Marks 
(2012) visar att egenskaperna hos en person som begår ekonomisk brottslighet främst är brist 
på moralisk kompass, besvärande och problemskapande relationer, svek, arrogans, smarthet 
och kreativitet.  

I bokföringsbrott är motivet kärnan eftersom det krävs en anledning till att bedra en annan 
part, vilket visas i figur 1. Därför är det viktigt att veta vad gärningsmannen vill åt med sitt 
brott, om det är pengar, status, kändisskap, hämnd, paritet med andra eller liknande. Uppstår 
det inget tillfälle att bedraga kan en motiverad gärningsman skapa möjligheter genom att 
analysera svagheter i interna kontroller eller utnyttja allmänt slappa miljöer. (Ramamoorti & 
Olsen, 2007) Motivet kan betraktas som graden av självbestämmande, och delas in i inre och 
yttre motivation. Yttre motivation handlar om att bli motiverad av exempelvis belöningar och 
att uppnå externt uppsatta mål. Det används ofta inom företag, bland annat i form av pengar. 
Att matcha belöning/lön mot prestation är ett sätt ett skapa yttre motivation hos en anställd.  
Inre motivation är mer direkt, och identifieras av en drivkraft och vilja att utföra 
uppgiften/jobbet. Den inre motivationen är stark, svårare att ändra på och svårare att förutse 
resultatet av då exempelvis avund, hämnd och viljan att dominera inte är mindre motiverande 
än osjälviskhet, samvetsgrannhet och kärlek. Många historiska brott har grundat sig i inre 
motivation, och därför föredrar många företag att yttre motivation föreligger. (Osterloh & 
Frey, 2000) Det är nämligen inte oärlighet som startar en process med bedrägeri, det är press. 
Pressen att uppnå finansiella krav och förväntningar, vilket kan leda till att man vid ett 
misslyckande gör valet att istället modifiera siffror eller manipulera resultatet i finansiella 
rapporter. Därefter kan snöbolls-effekten slå in, och bedrägerierna blir värre och värre. 
(Ramamoorti & Olsen, 2007) 

Upplevt  
behov/press 

Motivation eller intention 
till att begå brott 

Rationalisering 
Berättigande av 

felaktiga handlingar 

Möjlighet 
När uppfattningen att 
kunna begå ett brott 
utan att bli ertappad 

infinner sig 
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Ekonomisk brottslighet förklaras bäst av tre faktorer: motiverade bedragare, existerandet av 
passande mål samt saknandet av kontroller. Så kallade ”trust-violaters”, de som använder sin 
tillit andra har för dem för att få arbeta nära pengarna, är en ofta förekommande typ inom 
ekonomisk brottslighet. Ursäkter till varför ett brott har begåtts kan vara att det bara är ett 
temporärt lån, att det inte är någon som skadas, att det gjordes av bra anledningar och att 
företaget definitivt har råd med förlusten. (Ramamoorti, 2008)  
 
Motivationen hos gärningsmannen är en grundläggande del vid bokföringsbrott. En studie 
gjord av Uddin & Gillet (2002) visar att en persons inställning och motivation till att begå 
bokföringsbrott har större betydelse för handlingens innebörd än subjektiva normer. Vidare 
har följande hypotes förenat till brottets svårighetsgrad frambringats:  

H5: Motivationen är relaterad till brottets svårighetsgrad  

2.7 Analysmodell 
Vilken brottstyp som begås vid bokföringsbrott kan symboliseras som vilken svårighetsgrad 
brottet begås med. Om bokföringen saknas helt anses det som svåraste graden eftersom att 
samtliga brottstyper då begås. Om bokföringen inte är kontrollerbar anses det vara lättaste 
typen då den automatiskt begås om bokföringen både saknas eller är osann, vilka är de två 
andra brottstyperna. Däremellan hamnar då brottstypen bokföringen är osann. Tidigare studier 
(Gottschalk 2012; Filstad & Gottschalk 2012; ACFE 2002) visar att kön och ålder har 
inverkan på hur omfattande ett ekonomiskt brott blir. Män begår svårare brott, och det gör 
även äldre inom ramen för arbetsförbar ålder (ACFE, 2002). Vilken associationsform ett 
företag antar har också betydelse, i form av vilken ansvarsgrad en företagare har i 
verksamheten (ACFE, 2002), och hur mycket interna kontroller som görs i bolaget (Razaee 
2005). Följaktligen inverkar även gärningsmannens medvetandegrad. Är gärningsmannen 
medveten om sin bokföringsskyldighet så blir ekobrottet som begås mer omfattande (ACFE, 
2002). Den grundläggande faktorn till att bokföringsbrott begås är motivationen (Ramamoorti 
& Olsen, 2007) och vilken typ av motivation gärningsmannen har antas därför ha inverkan på 
vilken svårighetsgrad ett brott begås med. Hypoteserna som deducerats utgör grunden för 
studien, och de sammanställs nedan i figur 2. 
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Figur 2. Analysmetod 
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
Studien är tillämpad med en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att hypoteserna är 
härledda från redan existerande forskning kring ekonomisk brottslighet, omfattning, 
motivation och en gärningsmans egenskaper. Det ger objektivitet och generaliserbarhet till 
studien. (Patel & Davidsson, 2003) Undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod. 

3.2 Urval 
Mikroföretag valdes till denna studie för att det är den dominerande företagsstorleken i 
Sverige (Ekonomifakta, 2013). Varför endast en företagsstorlek studerades var för att 
jämförelserna blir mer korrekta när företagen är lika till storleken. Mikroföretag och stora 
företag kan ha skillnader i ekonomi, syfte och egenskaper och företagsledarna i ett 
mikroföretag kan ha en annan och möjligtvis närmare relation till företaget än vad 
företagsledare i ett stort företag har. Om dessa företag då jämförs kan det ge skeva resultat i 
den empiriska undersökningen. 

Urvalet av rättsfallen var beroende av tillgängligheten. Författaren kontaktade ett flertal 
tingsrätter och hovrätter i Sverige och ett problem som uppstod var att ingen av dessa kunde 
söka i sina databaser efter bokföringsbrott i just mikroföretag. Hovrätten över Skåne och 
Blekinge, Alingsås Tingsrätt samt Östersunds Tingsrätt skickade dock en lista med 
rättsfallsnummer som berörde bokföringsbrott. Med dem som grund tog författaren själv 
sedan reda på vilka företag de tilltalade i respektive fall varit aktiva i för att följaktligen titta 
på omsättningen, balansomslutningen och antalet anställda i de berörda verksamheterna. På så 
vis kunde rättsfallen sorteras och endast de som berörde bokföringsbrott i mikroföretag valdes 
ut. Författaren har valt att inte nämna namn på tilltalade. 

3.3 Datainsamling 
Aktuella variabler kodades utifrån primärdatat, rättsfallen, och sammanställdes med syftet att 
fastställa hur de olika faktorerna kan påverka vilken svårighetsgrad brotten som begås har. En 
tabell med övergripande information om varje rättsfall skapades (bilaga 1) för att ge en 
överblick av brottens karaktärer.  

Rättsfallen har därutöver studerats med utgång i bedrägeritriangeln, och i och med det har 
underliggande faktorer till bedrägeritriangelns delar fastställts (bilaga 2). Med hjälp av detta 
har variabeln motiv (behov/press) kategoriseras till 4 olika kategorier, vilka är affärsrelaterad 
press, privat/personlig press, girighet och okunnighet. Privat/personlig press och girighet kan 
härledas till den inre motivationen medan affärsrelaterad press och okunnighet härleds till den 
yttre motivationen i Osterloh & Freys definition (2000). Variabeln har vidare graderats på så 
vis att okunnighet anses vara den ”lättaste” motivationen till brott då den inte är medveten. 
Girighet bedöms tvärtom vara den ”svåraste” motivationen då den enbart har själviska 
innebörder. Privat press och arbetsrelaterad press hamnar däremellan och då arbetsrelaterad 
press rör verksamheten där brottet begås anses det vara ett ”enklare” steg att ta än att 
applicera privat press på en verksamhet. Således anses girighet vara den svåraste motivationen 
följt av privat press, affärsrelaterad press och slutligen okunnighet. 
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Variablerna som användes i sambandsanalyserna definieras i nedanstående tabell: 

 

Variabler  Definition   Variabelvärde 

Svårighetsgrad (beroende) Brottets svårighetsgrad.  Bokföringen saknas (svårast) 
Härrör från brottstyper enligt Bokföringen är osann 
svensk rätt (näst svårast) 
   Bokföringen är ej kontrollerbar  

    (lättast) 
 
Kön  Gärningsmannens kön  Man 
     Kvinna 
 
Ålder  Gärningsmannens ålder vid det   27 - 75 
  datum hans/hennes dom fastslogs.  

Åldern då brottet begicks användes inte då  
det kan ha pågått under en längre period.  

 
Associationsform Företagsform på bolaget som   Aktiebolag 
  gärningsmannen begått brottet i/åt. Handelsbolag 
  Symboliserar företagarens ansvarsgrad. Enskild näringsverksamhet
  Värdet annat inbegriper ett fall där de tilltalade Annat 
  inte förstod att de bedrev näringsverksamhet,  
  därmed fanns ingen klassificering.  
   
 
Medvetandegrad Huruvida gärningsmannen var medveten Medveten 
  om sin bokföringsskyldighet eller ej Omedveten 
 
 
Motivation  Vilken motivationstyp som bidrog Girighet 
  till att brottet genomfördes  Privat press 
     Arbetsrelaterad press 
     Okunskap 

Tabell 1. Variabeldefinitioner 
 

43 rättsfall innehållande 57 tilltalade har studerats och samtliga domar har fastslagits mellan 
åren 2008-2014. Rättsfallen skickades via mail från Östersunds tingsrätt, Alingsås tingsrätt 
samt Hovrätten över Skåne och Blekinge, vilka skickade mål som härstammade från Malmö 
tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt, Blekinge tingsrätt, Kristianstad tingsrätt, Lunds tingsrätt och 
Ystads tingsrätt. I undersökningen är det tingsrätternas domar som tagits i beaktande. 
Överklaganden till hovrätten har inte tagits med för att begränsa arbetet till den mån av tid 
som denna uppsats omfattas av. Skulle överklaganden ha tagits i beaktande skulle resultatet 
kunnat bli annorlunda då tingsrätternas domar kan ha blivit inaktuella efter hovrättens dom.  

Under år 2013 lagfördes cirka 1 700 personer för borgenärsbrott, vilka nästan uteslutande var 
bokföringsbrott (BRÅ, 2014). Det är i denna studie 57 enskilda brott från en sjuårsperiod som 
undersökts. I de fall då signifikanta samband visas är resultatet generaliserbart och urvalet är 
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representativt för populationen.  Detta på grund av att rättsfallen härrör från olika tingsrätter 
från Skåne i söder till Jämtland i norr där bedömningarna kan skiljas åt tingsrätterna emellan. 

I de fall där flera svarsalternativ varit passande har en enhetlig bedömning gjorts och endast 
ett alternativ har valts. Om en tilltalad drivit både en enskild firma och ett aktiebolag har 
endast aktiebolaget registrerats i undersökningen. Detta för att kapitalinsatsen som krävs för 
att starta ett aktiebolag (ABL 1 kap. 4 §) gör steget ”större” att starta verksamheten än att 
upprätta en enskild näringsverksamhet där ingen kapitalinsats krävs.  

I vissa rättsfall har det istället för en tilltalad, varit två tilltalade inom samma företag. 
Eftersom respektive individ står för sina egna handlingar och de tilltalade har haft tillräckligt 
ansvar i verksamheten för att bli åtalade har en bedömning gjorts att var och en fick ingå i 
frågeformuläret. Alltså, har en man och en kvinna blivit tilltalade i samma rättsfall har 
rättsfallet registrerats under både man och kvinna i undersökningen och då även två gånger 
under samtliga frågor, oavsett om svaren är lika eller olika. Detta för att ha en enhetlig 
svarsfrekvens och ha samma antal svar under alla frågor samt att, som tidigare nämnt, varje 
individ står för sitt eget ansvar.  

3.4 Utförandet av studien 
Variablerna kön och ålder berör gärningsmannens egenskaper för att kartlägga om de 
påverkar vilken svårighetsgrad ett brott begås med (ACFE, 2002). Associationsformen på 
företaget som också granskades symboliserar företagarens ansvarsgrad i verksamheten och 
kan kopplas till en gärningsmans position, vilket tidigare visats ha inverkan på ekobrott 
(ACFE, 2002). De variabler som därtill undersöktes berörde brottets egenskaper för att se 
vilken svårighetsgrad brottet begicks med samt anledningarna till det. Variablerna kodades 
och sammanställdes i programvaran SPSS, ett rättsfall i taget. Den datan tillsammans med den 
teoretiska referensramen har bidragit till svar på problemformuleringarna.  

Samtliga variabler ställdes mot varandra utifrån de hypoteser som studien bygger på från den 
tidigare forskningen. Brottstypen i definition av svårighetsgraden var den beroende variabeln 
och resterande var oberoende. Då tidigare studier visat linjära samband (ACFE, 2002) var det 
sådana samband som studerades i form av korrelations- och regressionsanalyser. 
Regressionsanalyser ansågs lämpliga då avsikten med dem är att mäta hur en förändring av en 
oberoende variabel påverkar den beroende variabeln linjärt. (Patel & Davidsson, 2003) 

För att kunna genomföra korrelations- och regressionsanalyser mellan de olika variablerna 
som studerats har de anpassats till den kvantitativa metoden och omvandlats till siffror. På så 
vis har det fastställts till vilken grad variablerna förklaras av varandra och hur de är relaterade 
till varandra. Samtliga variabler, förutom ålder, kodades till dummy-variabler av den 
anledningen att det inte är lika långt mellan varje steg i värdena. Därför antar variablerna 
värdena 0 respektive 1.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Att genomföra intervjuer inom ett känsligt ämne som bokföringsbrott kan vara svårt då 
objektiviteten är svår att säkerställa. Författaren ansåg det istället mer objektivt och reliabelt 
att studera redan existerande rättsfall där samtliga parter i ett rättsfall fått framföra sina åsikter 
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och att en dom sedan verkställts utefter den informationen. Validiteten, att studiens data är 
relevant för problemställningen och att den mäts rätt, fastställdes genom att hypoteserna och 
variablerna, mätvärdena, grundade sig på den tidigare forskningen. Det gjorde att 
undersökningen studerade det som krävdes för att få fram ett resultat. Däremot är det 
nämnvärt att referensramen som utgör grunden till hypotesgenereringen handlar om 
ekonomisk brottslighet och den här studien behandlar enbart bokföringsbrott. Det ansågs 
jämförbart då bokföringsbrott är det vanligaste ekobrottet i Sverige (Ekobrottsmyndigheten, 
2014) och således är forskning kring ekobrott baserat till stor del på just bokföringsbrott.  

3.6 Etiska aspekter 
Som tidigare nämnt är bokföringsbrott ett känsligt ämne, och skulle intervjuer ha skett med 
dömda gärningsmän hade förmodligen anonymitet krävts. Genom att använda existerande 
rättsfall, vilka är öppna handlingar, är det ingen som utsatts för obekväma frågor eller svar, 
men det bör ändå nämnas att inga personer har nämnts vid namn eller analyserats i studien. 
Däremot sammanställs samtliga rättsfall i bilaga 1 och 2 där även målnummer framgår. Det 
gör det möjligt för läsare att söka upp fallen och utläsa vem/vilka det är som blivit dömd, 
varför och hur. Men, det är som tidigare nämnt öppna handlingar och därför anses metoden 
vara etiskt korrekt. Det bidrar även till rättvisa att samtliga parter fått yttra sig i fallen, 
förklarat och/eller försvarat situationen utifrån sin synvinkel. 
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4. Resultat 
 I resultatavsnittet visas en korrelationstabell följt av en redovisning av varje enskild variabel. Slutligen framställs en regressionsmatris som visar 
sambanden mellan de prövade variablerna.  
 

4.1 Korrelation 

Noteringar: 1 = medelvärde; ***p < 0,01; **p < 0,05; ***p < 0,10 

Tabell 2. Korrelationsmatris 
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4.2 Brottet svårighetsgrad 
Den vanligaste svårighetsgraden, förekommande i 65 % av fallen, är den svåraste graden, att 
bokföringen saknas helt för en viss period. I vissa fall saknas bokföringen under en period när 
exempelvis ett företag har gått med förlust, och gärningsmannen velat dölja de dåliga 
resultaten. I andra saknas det bokföring av anledningen att ansvarsförhållandena är oklara och 
de tilltalade trodde att någon annan inom företaget upprättade korrekt bokföring. Att 
bokföringen inte är kontrollerbar, den lättaste graden, är den minst förekommande 
svårighetsgraden och förekommer endast i 7 % av fallen. Tre av de som dömdes för att 
bokföringen inte var kontrollerbar gjorde det av uppsåtliga skäl och hade medvetet underlåtit 
att på ett betryggande sätt bevara verifikationer till bokförda affärshändelser.  

I de flesta fallen är det ställföreträdaren, den juridiska och/eller den faktiska, som begått 
bokföringsbrottet. 

4.3 Gärningsmannens kön  
Könsfördelningen visar en tydlig mansdominerad bild, då 74 % av de tilltalade är män. Av 
kvinnorna ingår även en del som haft rollen som ställföreträdare utan egentligt inflytande i 
verksamheten, på grund av att mannen exempelvis haft betalningsanmärkningar och inte fått 
stå som företrädare.  

4.4 Gärningsmannens ålder 
För att få en ungefärlig bild av vem den typiska gärningsmannen är sammanställs även åldern 
på de tilltalade. Fördelningen är relativt jämn mellan 31-60 år, men allra vanligaste är att en 
gärningsman som begått bokföringsbrott i ett mikroföretag är mellan 41-50 år gammal. 
Medelåldern hos de tilltalade är 46 år.   

4.5 Associationsform på företaget 
Den vanligaste formen på företagen i rättsfallen är aktiebolag, 53 % verkade i en sådan 
associationsform där företaget helt är en egen juridisk person. Efter det var vanligaste formen 
enskild näringsverksamhet, de stod för 32 % av de tilltalade. Det var endast 11 % av de 
tilltalade som hade begått bokföringsbrott i handelsbolag. 

4.6 Medvetenhet 
Större delen, 89 %, är medvetna om sin bokföringsskyldighet. De vet att deras verksamhet ska 
upprätta bokföring. Kunskapen brister däremot i vissa av rättsfallen på ansvarstagandet. De är 
inte införstådda med ansvaret att vara juridisk ställföreträdare och faktisk företrädare samt att 
båda dessa ställningar innebär ett ansvar för att bokföringen upprättas i enlighet med 
bokföringslagen (BFL). I vissa av fallen är det tekniska problem som anges som anledning för 
bokföringsbrottet, ofta i kassaregistret där de tilltalade inte tömt minnet eller säkerhetskopian 
bevaras i samma enhet som originalet. I andra fall vet den tilltalade om sin 
bokföringsskyldighet men anser sig själv inte ha tid att upprätta det, saknar kapital för att 
anställa någon som sköter det eller köpa tjänsten externt.  

I ett fall är de tilltalade, som tidigare nämnt, inte medvetna om att en näringsverksamhet 
föreligger och således är de inte medvetna om sin bokföringsskyldighet. Andra anledningar 
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till att tilltalade varit omedvetna om sin bokföringsskyldighet är att de inte förstått att ansvaret 
för att bokföringen upprättas korrekt låg hos dem själva. De förlitade sig på att en annan part 
hade kontroll och var inte införstådda med skyldighetens betydelse eller omfång. I samtliga 
fall där de tilltalade inte varit medvetna om sin bokföringsskyldighet, har de dömts till att 
begått bokföringsbrott med intentionen omedveten oaktsamhet.  

I fallen där de tilltalade är medvetna om sin bokföringsskyldighet har intentionen varierat 
mellan medveten oaktsamhet och uppsåt, men främst är det uppsåt som föreligger. De flesta 
av de som dömdes för att uppsåtligt begått bokföringsbrott, 69 % av samtliga fall, präglas av 
förslagenhet och har således begått en medveten brottshandling med ett syfte. 
Krympningsprogram i kassaterminalen, systematiskt raderad information i elektroniska 
journaler, felaktiga uppgifter i taxametern och att ha kassan i träningsläge är bara några 
exempel på tillvägagångssätt där ett uppsåtligt bokföringsbrott som präglats av förslagenhet 
har begåtts i rättsfallen. Större delen av de tilltalade förnekar sin brottshandling eller skyller 
på oaktsamhet, men när tingsrätten dömer brottet som uppsåtligt finns ändå underlag som 
tyder på att gärningsmannen haft ett ändamål med att bokföra felaktigt eller inte bokföra alls. 
De som dömts för att oaktsamt begått bokföringsbrott har i vissa fall haft tekniska problem 
med exempelvis elektroniskt lagrad räkenskapsinformation eller som tidigare nämnt, haft 
otydliga ansvarsförhållanden. De har inte uppfyllt sitt personliga ansvar i att vara faktisk 
och/eller juridisk ställföreträdare, men ändå varit medvetna om sin bokföringsskyldighet. 
Oftast har den juridiska ställföreträdaren, som exempelvis hjälper en bekant och endast står 
med sitt namn på ett papper utan egentlig insikt i verksamheten, blivit dömd för oaktsamt 
bokföringsbrott och den faktiske företrädaren för uppsåtligt bokföringsbrott. 

4.7 Motivation 
Fysisk och psykisk ohälsa, bolagets omsättning har minskat, tidsbrist eller en svag ekonomi är 
vissa anledningar som de tilltalade anger till varför bokföringen inte upprättats korrekt eller 
inte alls. I ett fall var grunden till att brottet begicks oklara förhållanden mellan ägarna till 
bolaget, som också var gifta. De separerade och ekonomin var svag, vilket var ett motiv till att 
bokföringen i företagen inte sköttes i enlighet med BFL. Vidare var det i ett fall den dömdes 
far som drivit bolagen, men som på grund av sjukdom inte kunnat ta hand om verksamheten. 
Därför har sonen hjälpt till, skrivit på fullmakter för bolagets bankkonton och åtagit sig ansvar 
för att företaget upprättar bokföring i enlighet med BFL. Detta har inte skötts, och motivet för 
brottet är att den ordinarie ställföreträdaren drabbats av fysisk ohälsa och sonen som åtagit sig 
ansvaret för företaget under tiden saknar kunskap om företagaransvaret. 

Den vanligaste motivationen gärningsmannen upplever och som sedan leder till att begå 
bokföringsbrott är den personliga pressen, inre motivation. 47 % av de tilltalade motiverades 
till sitt brott av privat press. Det kan, som tidigare nämnt, utgöra instabil privatekonomi, 
skilsmässa mellan två företagare samt fysisk och psykisk ohälsa. Affärsrelaterad press, en 
yttre motivation, följer sedan. 37 % av gärningsmännen motiverades av detta, vilket främst 
präglas av att verksamhetens omsättning plötsligt sjunker drastiskt och att gärningsmannen i 
det läget blir ställd och handlar på ett lagstridigt sätt i hopp om att återställa verksamhetens 
ekonomiska situation. Endast 9 % av de dömda begick brott som motiverades av girighet. 
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4.8 Korrelationsvärden 
I tabell 2 visas korrelationen mellan samtliga variabler. Den visar att motivationen okunskap 
har ett negativt samband med associationsformen aktiebolag, med ett korrelationsvärde på  
-0,290. Tabellen markerar därtill ett negativt samband mellan motivationen girighet och den 
svåraste brottsgraden, med en koefficient på -0,292. Girighet har även ett samband, dock 
positivt, med den näst svåraste brottsgraden. Sambandet antar ett korrelationsvärde på 0,358.  

Omedvetenhet kring sin bokföringsskyldighet har en förbindelse till associationsformen annat 
med ett värde på 0,431. Slutligen hör associationsformen handelsbolag ihop positivt med den 
lättaste brottsgraden. Variablerna visar en korrelation på 0,353. 

För att kunna testa hypoteserna och fastställa analysmodellen, se figur 1, visas 
regressionstabeller nedan. Brottens olika svårighetsgrader är beroende variabler, medan 
motivet är förklarande variabel och resterande är kontrollvariabler. 
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4.9 Hypotestester 
 

 
Noteringar: standardfel inom parenteser. ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10 
Tabell 3. Regressionsanalyser 
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I regressionstabellen (tabell 3) kan vi utläsa att variabeln kön inte har ett signifikant samband 
med någon av brottens svårighetsgrader. Den första hypotesen, könet är relaterat till brottets 
svårighetsgrad, kan därför inte verifieras. I modell två finns signifikanta samband mellan 
ålder och den lättaste brottsgraden samt associationsformen handelsbolag och den lättaste 
graden. Det förstnämnda har dock ett relativt lågt samband, och även negativt (-0,007**). 
Därför kan den andra hypotesen, den arbetsförbara åldern är positivt relaterad till brottets 
svårighetsgrad, inte verifieras. B-koefficienten mellan de andra variablerna, handelsbolag och 
den lättaste brottsgraden, visar signifikant effekt av associationsformen på den beroende 
variabeln brottets svårighetsgrad (0,411**). Sambandet är positivt. Hypotes tre verifieras, 
associationsformen är relaterad till brottets svårighetsgrad. 

Regressionstabellen visar inga signifikanta samband mellan medvetenhet om sin 
bokföringsskyldighet och vilken svårighet brottet begås med. På så vis kan den fjärde 
hypotesen, medvetandegraden är relaterad till brottets svårighetsgrad, inte verifieras. 

Vidare visar regressionstabellen med den näst svåraste brottsgraden, bokföringen är osann, 
som beroende variabel signifikant samband med motivationen girighet i modell två (0,550**). 
Motivationen girighet har även signifikant samband med den svåraste brottsgraden, bokföring 
saknas (-0,453*). Den femte hypotesen verifieras, vilken motivation en gärningsman har är 
relaterat till vilken svårighetsgrad ett bokföringsbrott begås med. 

 

Hypoteser       Resultat 

H1 Könet är relaterat till brottets svårighetsgrad  Verifieras inte 

H2 Åldern är positivt relaterad till brottets svårighetsgrad Verifieras inte 

H3 Associationsformen är relaterad till brottets svårighetsgrad  Verifieras 

H4 Medvetandegraden är reaterad till brottets svårighetsgrad  Verifieras inte 

H5 Motivationen är relaterad till brottets svårighetsgrad  Verifieras 

Tabell 4. Hypotesverifiering 

Hypotestesterna resulterade i att den tredje och femte hypotesen kan bekräftas. Således kan 
det styrkas att associationsform och motivation är variabler som är relaterade till ett brotts 
svårighetsgrad. Kön, ålder och medvetandegrad är variabler som inte har något samband med 
ett brotts svårighetsgrad. 
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4.10 Diskussion 
Med undersökningen som grund är det oftast en man som är 46 år gammal och driver ett 
aktiebolag som begår bokföringsbrott i mikroföretag. Han är medveten om sin 
bokföringsskyldighet men periodvis upprättar han ingen fullständig bokföring och det av 
uppsåtliga skäl som präglas av förslagenhet. Han vet vad han gör, men är kanske inte helt 
medveten om vilka konsekvenser handlingen kan leda till, både för den tilltalade och hans 
verksamhet. Det är motiv i form av personliga skäl som ligger till grund för att brottet begås.  

Det vanligaste bokföringsbrottet som begås är att bokföringen saknas helt, den svåraste 
graden. De tilltalade har i flera fall slutat upprätta bokföring när verksamheten börjat gå med 
förluster eller privatlivet inte varit helt stabilt. Att bokföringen inte kan kontrolleras, den 
lättaste brottsgraden, är som enskilt kriterier den minst förekommande typen av 
bokföringsbrott. Det kan bero på att de som upprättar korrekt bokföring även vill kunna styrka 
det och således ser till att samtliga siffror kan kontrolleras och verifieras. De som döms för 
bokföringsbrott i mikroföretag på grund av att bokföringen inte är kontrollerbar har oftast 
uppsåtligen underlåtit att på ett betryggande vis bevara verifikationer till bokförda 
affärshändelser. Att det sker uppsåtligen och de är medvetna om sina skyldigheter kan tyda på 
att bokföringen även är osann och manipulerad, en svårare brottsgrad. Med det som grund kan 
kriteriet att ”bokföringen inte är kontrollerbar” vara aningen överflödigt i fastställandet om ett 
bokföringsbrott föreligger. 

Att det är fler män som begår bokföringsbrott än kvinnor var väntat, och stämmer med 
forskning som Bales & Fox (2011) och Gottschalk (2012) visat. Något att ha i beaktande till 
dessa siffror är dock att i Sverige drivs ca 75 % av alla bolag av män (Tillväxtverket, 2012), 
och således kan det vara naturligt att större andel män även begår bokföringsbrott. Filstad & 
Gottschalk (2012) lyfte fram att den typiske personen som begår ekonomisk brottslighet var 
46 år, vilket även det stämmer med denna studie som är vinklad mot bokföringsbrott i 
mikroföretag. 

Det personliga företagaransvaret saknas det i många fall kunskap om och förståelse för, trots 
att det är en skriven lag (23 kap. 4 § BrB). Att stödja en bekant genom att stå som 
ställföreträdare i dennes verksamhet när han/hon av olika anledningar inte har möjlighet till 
att själv stå som ställföreträdare innebär ett ansvar för bland annat bokföringen, vilket flera 
tilltalade i rättsfallen inte förstår. Att de som saknar kunskapen om detta ansvar finns med i 
rättsfallen visar en överrensstämmelse med undersökningen Bucy et al. gjorde 2008, det finns 
en kategori människor som begår bokföringsbrott utan att veta om det. I grund och botten 
behövs det bättre kunskap om vem/vilka som bär ansvaret för att bokföringen upprättas 
korrekt i mikroföretag. Det faktum att det i de flesta fallen är ställföreträdaren i mikroföretag, 
juridiska och/eller faktiska, som begår bokföringsbrottet stämmer överens med resultatet från 
undersökningen som gjordes av KPMG International (2007) där både små och stora bolag 
ingick. Skillnaden här är dock att det, som tidigare nämnt, finns en grupp som enbart stod som 
juridisk ställföreträdare utan att ha insikt i vad det ansvaret innebär.  
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Förståelsen för hur bokföringsbrott skadar samhället verkar saknas i rättsfallen då de tilltalade 
åsidosätter eller manipulerar bokföringen på grund av omständigheterna kring honom/henne. 
Motivet är grunden till att brottet begås, vilket även Ramamoorti & Olsen (2007) belyser. 
Vanligaste motivkategorin i mikroföretag vid bokföringsbrott är den privata/personliga 
pressen vilken ingår i den inre motivationen, den som många brott tidigare har grundat sig i 
enligt Osterloh & Freys (2000) definitioner. Gärningsmannen finner sin drivkraft i att vilja 
begå brottet när den privata ekonomin är svag, hälsan sviktar eller privatlivet inte går som 
tänkt. Det är enligt Osterloh & Frey (2000) en oförutsägbar motivation, och det stämmer även 
här då privata faktorer som inte är relaterade till verksamheten ofta är förekommande motiv i 
rättsfallen. Affärsrelaterad press är också ett viktigt och vanligt motiv, då det är när en 
verksamhet börjar tappa omsättning som många bokföringsbrott anträder. Istället för att 
analysera varför omsättningen minskar och försöka ändra på trenden så trycks 
gärningsmannen över till den lagstridiga sidan när en möjlighet infinner sig. Den här typen av 
press liknas med yttre motivation (Osterloh & Frey, 2000) och ska vara enklare att eliminera 
och påverka. Visserligen har affärsrelaterad press bidragit till brott i denna studie, men i 
längden är det en mer önskvärd motivation i jämförelse med inre motivation som privat press 
och girighet. Om en verksamhet klarar en period med svag ekonomi kan belöningar sedan 
vända den yttre motivationen till en positiv vilja. 

Möjligheterna har en viktig del i processen, likt Gottschalk & Solli-Saethers (2010) och 
Dellaportas (2013) resultat. I mikroföretagen saknas det interna kontroller vilket gör det 
enklare för företagarna att skapa möjligheter till bokföringsbrott genom att exempelvis dölja 
affärshändelser, manipulera kassaterminaler och upprätta falska skattedeklarationer. På så vis 
kan vägen mot att lagstridigt sköta sin bokföring ses som relativt enkel med hänsyn till 
bedrägeritriangeln. En press eller ett behov dyker upp så fort omsättningen minskar eller 
privatlivet krisar och möjligheten att manipulera bokföringen finns där då företagen är så pass 
små och kontrollerna är väldigt få, vilket är en bidragande faktor till att dessa brott begås även 
enligt Rezaee (2005), Ramamoorti (2008) och Bales & Fox (2011). Sedan kommer 
rättfärdigandet där gärningsmannen intalar sig själv att den brottsliga handlingen var för 
företagets och hans/hennes eget bästa och att det egentligen inte gjorde någon skada. Där har 
hela proceduren slutförts, och en vanligtvis ärlig person har genom ett behov blivit kriminell 
på ett synnerligt enkelt vis. Marks (2012) belyser i sin studie att egenskaper hos en person 
som begår bokföringsbrott bland annat är problemskapande relationer. Det stämmer med 
resultatet i denna studie, då den privata pressen i många fall uppkommer från besvärliga 
relationer. Miljömässiga faktorer som kan bidra till att bokföringsbrott begås i en organisation 
enligt Marks (2012) är bland annat svaga signaler från toppen och svaga länkar mellan etik 
och kompensation. I mikroföretag kan det mycket väl ha betydelse, då det oftast är så små 
företag att bara toppen/ledningen verkar i bolaget. Någon etisk balans skapas inte, det skapas 
inte något förtroende inom bolaget och på så vis saknas det moraliska gränser hos de 
potentiella gärningsmännen. I mikroföretag blir konsekvenserna av att begå bokföringsbrott 
kanske inte heller lika stora för gärningsmannen, då marknaden inte straffar personen lika hårt 
som i större bolag, vilket Fama (1980) och Gerety & Lehn (1997) visat. 
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4.11 Hypoteserna 
Att ett bokföringsbrotts svårighetsgrad är relaterad till kön, ålder och medvetandegrad kan 
inte verifieras i denna studie. Det kan däremot verifieras att associationsform och motivation 
har det. 

Att den första hypotesen, könet är relaterat till brottets svårighetsgrad, inte kan verifieras var 
aningen överraskande. Männen har tidigare visats begå svårare brott än kvinnor (ACFE, 
2002), men inte i denna studie. Däremot är det betydligt fler brott som begås av män än 
kvinnor. 74 % av de tilltalade var män, och det kan ställas emot Gottschalks (2012) 
undersökning, där han lyfter att kvinnor är mer engagerade i relationer och regler, att de 
enklare ses som offer och att de har mindre möjligheter att begå ekonomiska brott. Det verkar 
stämma att kvinnor är mer engagerade i regler, då färre kvinnor helt enkelt begår 
bokföringsbrott även i mikroföretag. Av de kvinnorna som begick brott är det många som inte 
förstått sitt ansvar då de endast stått som juridisk ställföreträdare utan inflytande i 
verksamheten, vilket också tyder på en godtrogenhet till den faktiske ställföreträdaren. 
Kvinnor verkar ha en starkare moralisk kompass än män, som säger att problem inte ska lösas 
med brott, och det kan vara en förklaring till könsfördelningens utfall i studien. Däremot ska 
det, som Gottschalk (2012) även lyfter, tas i beaktande att kvinnor har mindre möjligheter att 
begå ekonomisk brottslighet, då endast 25 % av Sveriges företag drivs av kvinnor 
(Tillväxtverket, 2012). Att det var så få kvinnor representerade i studien kan ha försvårat 
analysen kring könets inverkan på brottets svårighetsgrad. 

Den andra hypotesen, vilken berörde ålderns samband med brottets svårighetsgrad, kan heller 
inte verifieras. Tidigare forskning (ACFE, 2002) har visat att ju äldre en gärningsman är, 
desto svårare brott begås, men det kan inte appliceras på bokföringsbrott i svenska 
mikroföretag. Det kan vara företagsstorleken som gör att åldern spelar mindre roll. I stora 
företag görs det regelbundet interna och externa kontroller, vilket gör det svårare att begå 
bokföringsbrott. För att sitta på en position där man ensam kan gå runt dessa kontroller och 
begå ett brott krävs det generellt sett viss erfarenhet, och således högre ålder. När brottet 
sedan begås, bör det vara rimligt att svårare brott begås i dessa större företag än i 
mikroföretag, eftersom man riskerat mer i hela processen. I mikroföretag görs inga kontroller 
och därför behövs inte samma erfarenhet och tillit för att kunna manipulera bokföringen. 
Förloppet är enklare, och det kan vara en anledning till att åldern inte har ett samband med 
brottets svårighetsgrad i denna studie. 

Associationsformen handelsbolag har ett samband med den enklaste svårighetsgraden, och 
därför kan hypotes tre verifieras. I handelsbolag är företagarens ansvarsgrad varken helt i 
symbios med eller helt avskild från företagets åtaganden (Skatteverket, 2014c), och det 
mellanläget verkar kunna leda till att bokföringsbrott begås av lägsta svårighetsgraden. Då få 
bolag i studien var just handelsbolag och de har ett samband med den lättaste brottsgraden, 
kan det tyda på att företagare som driver just handelsbolag sköter sin bokföring i högre grad 
än de som driver aktiebolag och enskilda näringsverksamheter.  

Huruvida en gärningsmans medvetandegrad kring sin bokföringsskyldighet påverkar brottets 
svårighetsgrad, hypotes fyra, kan inte verifieras. De som är omedvetna om sin 
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bokföringsskyldighet har i de flesta fallen hjälpt en bekant och endast stått som juridisk 
ställföreträdare utan insikt i verksamheten. Det är då oftast den andra parten, den faktiska 
ställföreträdaren som är medveten om bokföringsskyldigheten, som begått själva brottet. 
Svårighetsgraden definieras i studien som vilken brottstyp brottet begåtts med, och eftersom 
det i nästan alla fall är en medveten part som ”valt” brottstyp är det svårt att fastställa 
samband mellan variablerna. 

Den femte och sista hypotesen, motivationen är relaterad till brottets svårighetsgrad, kan 
verifieras i studien. Ett samband visas mellan motivationen girighet och den näst svåraste 
graden, vilket innebär att om det är girighet, en inre motivation (Osterloh & Frey, 2000), som 
motiverar en företagare till att begå bokföringsbrott är det mest troligt att bokföringen 
manipuleras och således blir osann. Är det endast girighet som motiverar en till att begå 
bokföringsbrott så finns kunskapen kring bokföring där. Mest troligt begås inte den svåraste 
brottsgraden då för att det är enklare att dölja manipulerad bokföring, även vid kontroller. 
Saknas bokföringen helt, den svåraste graden, är det enklare att bli upptäckt, och vid 
manipulation av siffrorna kan girigheten tillfredsställas på pappret utan att dra till sig så 
mycket uppmärksamhet. Det visas även genom att girighet har ett negativt samband med just 
den svåraste brottsgraden. Motivationen har däremot inget samband med den enklaste 
brottsgraden, det finns ingen signifikans mellan variablerna.  

Vid tester av hypoteserna visade sig även samband mellan vissa oberoende variabler. 
Motivationen okunskap har ett negativt samband med associationsformen aktiebolag, vilket 
anses logiskt. Startar en företagare ett aktiebolag med aktiekapital borde kunskapen kring hur 
ett bolag sköts finnas hos företagaren, och då vet han/hon vad som är rätt och fel. Det kan 
tyda på att det bör krävas mer kunskap för att starta ett bolag även som ett handelsbolag eller 
en enskild firma, för på så vis kan motivationen okunskap elimineras i framtiden.  

Samband visades även mellan variablerna omedvetenhet kring sin bokföringsskyldighet och 
associationsformen annat, vilket också anses begripligt. Associationsformen annat 
symboliserade ett fall där de dömda personerna inte förstod att de bedrev en verksamhet över 
huvud taget, vilket innefattar en omedvetenhet kring sin bokföringsskyldighet. 

Förklaringsgraderna, R2, för de tre olika regressionsanalyserna är låga, vilket betyder att 
modellerna tillsammans inte kan förklara de olika svårighetsgraderna. 
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5. Slutsats 
Genom att studera sju variabler i 43 rättsfall har studien genererat svar på 
problemställningarna som ställts. Vem som begår bokföringsbrott, det är oftast en man i 46-
årsåldern som har ett aktiebolag. Varför han begår brottet varierar, men oftast är det personlig 
press som ligger till grund för brottet. Tillsammans med möjligheterna så är just motivationen 
kärnan vid bokföringsbrott. Så fort det uppkommer problem i ens privata relationer, 
fysisk/psykisk ohälsa uppstår eller ekonomin är svag så skapas ett motiv till att begå 
bokföringsbrott. Då kontrollerna i mikroföretag är så pass få, dyker möjligheten till att begå 
brottet upp relativt snabbt som en lösning till problemen. Där startar en process av lögner och 
manipulation i hopp om att rätta till situationen. De flesta bokföringsbrotten i mikroföretag 
begås medvetet. Dessa resultat är i enlighet med tidigare forskning. 
 
Studiens andra problemformulering, hur en gärningsmans egenskaper och motivation 
påverkar vilken brottstyp som begås har besvarats genom hypotesprövningar som gjorts i 
enlighet med analysmodellen som visas i figur 2. Brottstypen, översatt till vilken 
svårighetsgrad brottet har haft, har då varit den beroende variabeln. Den vanligaste 
svårighetsgraden ett brott begås med är den svåraste, att bokföringen saknas helt. 
Associationsformen på ett företag har ett samband med brottets svårighetsgrad, och studien 
visar att brott som begås i företagsformen handelsbolag är enklare än bokföringsbrott som 
begås i aktiebolag och enskilda näringsverksamheter. Motivationen hos gärningsmannen har 
också koppling till vilken svårighetsgrad ett bokföringsbrott begås med på så vis att en 
gärningsman som är motiverad av girighet oftast manipulerar bokföringen och gör den osann, 
vilket är den näst svåraste graden. Att handelsbolag begår både färre och lättare 
bokföringsbrott är ny kunskap inom området. Det resultatet tyder på att ansvaret en företagare 
har i ett handelsbolag, där du varken är helt sammankopplad med eller helt avskild från 
företagets skyldigheter, leder till en mindre brottsbenägen anda.  

Syftet med studien, vilket var att fylla ett kunskapsgap kring vilka faktorer som leder till de 
olika typerna av bokföringsbrott som begås i mikroföretag anses vara uppfyllt. Olika 
faktorer/variabler har testats och de faktorer som påverkar vilken brottstyp som begås, i 
definition av vilken svårighetsgrad brottet begås med, är som tidigare nämnt 
associationsformen och motivationen. 

5.1 Förslag på vidare forskning 
Att fokusera på könets roll inom ekonomisk brottslighet är intressant. I denna studie 
verifierades det inte att män begår svårare bokföringsbrott än kvinnor, trots att det har 
framställts i tidigare studier (AFCE, 2002). Med det som grund, tillsammans med Gottschalks 
(2012) skepsis mot att män skulle begå 25 gånger fler ekonomiska brott än kvinnor, vore det 
intressant att ställa kvinnors motiv och tillvägagångssätt vid ekonomisk brottslighet mot 
mäns. Är kvinnor naturligt mer engagerade i regler och etik eller är det endast det faktum att 
kvinnor har färre möjligheter till att begå brott som gör att så många fler gärningsmän är män?  

Vidare är associationsformens betydelse en vinkel värd att studera. Resultatet i denna studie 
visar att bokföringsbrott i handelsbolag är enklare och begås mer sällan än i aktiebolag och 
enskilda näringsverksamheter. En företagare är varken helt avskild från eller helt bunden till 
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företagets skyldigheter i ett handelsbolag. Det skiljer sig från ett aktiebolag där företaget är en 
egen juridisk person och en enskild näringsverksamhet där företagaren och företaget är i 
symbios. Därför kan det vara intressant att djupare studera om det ansvaret en företagare har i 
ett handelsbolag leder till mer respekt för att lagar och regler följs i jämförelse med de andra 
företagsformerna. 
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Bilaga 1 
Rättsfallen – målnummer, tingsrätt och beskrivning 

Målnr 

 

Tingsrätt 

 

Sammanfattning 

B 10494-10  Malmö Tingsrätt Två män, bedrev 
näringsverksamhet utan vetskap att 
det klassades som det. En hade 
bedrivit verksamhet tidigare. Ingen 
bokföring trots bokföringsskyldiga. 

B 8073-10 Malmö Tingsrätt En kvinna och en man. Man hade 
betalningsanmärkning, fick ej stå 
som ställföreträdare. Kvinna gör 
det utan förstå ansvar.  Bokföring 
sköttes ej = kvinna döms 
oaktsamhet, man döms uppsåt. 

B 7394-10 Helsingborgs Tingsrätt En man. Överlät företag för 1 
krona. Använt så kallad ”målvakt”. 
Döms för uppsåtligt 
bokföringsbrott. 

B 1612-11 Blekinge Tingsrätt 

 

2 män. Haft elektroniskt lagrad 
räkenskapsinformation och ej tömt 
minnet. Information på hårddisken 
raderad. Lågt antal kvitton, höga 
summor. En döms för uppsåtligt 
bokföringsbrott och den andra för 
oaktsamt. 

B 7489-09 Helsingborgs Tingsrätt 2 män. Oklara ansvarsförhållanden. 
En avsäger sig juridiskt ansvar till 
den andra som ej förstår 
innebörden, men är fortfarande 
faktisk företrädare. En dömd 
uppsåtligen och den andra 
oaktsamt. 

B 672-10 Kristianstad Tingsrätt 2 män. Kassan i träningsläge. 
Registrering gick ej rätt till och 
bokföring blev osann. Uppsåt. 

B 5648-08 Helsingborgs Tingsrätt 1 man. Fattas bokföring. Bokfört 
intäkter fel. Bokfört personliga 
kostnader som 
näringsverksamhetens osv. Fattas 
även bokföring för år 2007. 
Uppsåtligen. 

B 661-07 Blekinge Tingsrätt 1 man. Elektronisk journal ej 
bevarats utan raderats systematiskt. 
Uppsåt. 

 



 

B 6866-11 Helsingborgs Tingsrätt 

 

En man. Reste mycket, skötte ej sin 
bokföring. Underlät helt att bokföra 
affärshändelser under 2009. 
Uppsåtligen. 

B 1879-09 Kristianstad Tingsrätt En man och en kvinna. Bokfört 
falska handlingar, manipulerat 
bokföring. Uppsåtligen båda två. 

B 9189-10 Malmö Tingsrätt En man. Underlåtit att bokföra 
uppkomna affärshändelser och 
bevara räkenskapsinformation på 
ett betryggande sätt.  Uppsåt. 

B 1104-09 Malmö Tingsrätt Två män. Bokföringen bristfällig. 
Båda medvetna om 
bokföringsskyldighet. Uppsåt. 

B 4569-07 Malmö Tingsrätt Två män. Brister i kassahantering 
och krympningsprogram i 
kassaterminal. Uppsåt. 

B 7472-09 Malmö Tingsrätt En man. Felaktiga 
taxameteruppgifter. Uppsåt. 

B 2393-09 Helsingborgs Tingsrätt En man. Bristfällig bokföring. 
Ryggskada, säger sig inte kunnat 
kontrollera allt. Uppsåt. 

B 817-09 Helsingborgs Tingsrätt En man och en kvinna. Oklara 
ansvarsförhållanden. Ej bevarat 
verifikationer till bokförda 
fordringar och intäkter. Grov 
oaktsamhet. 

B 1755-10 Malmö Tingsrätt En man och en kvinna. Revisor fick 
ofullständigt material för sent = 
slutade. En oaktsamhet, den andra 
uppsåt. 

B 2788-07 Lunds Tingsrätt En man. Elektronisk bokföring 
samma plats som säkerhetskopian = 
ej betryggande. Oaktsamhet. 

B 3372-09 Lunds Tingsrätt En man. 2 företag. Ofullständig 
bokföring. Uppsåt. 

B 572-11 Ystads Tingsrätt En kvinna. Förluster. Kunde ej 
betala bokföringsbyrå. Uppsåt. 

B 1214-12 Alingsås Tingsrätt En man. Ekonomiska svårigheter 
och hälsoproblem, kunde ej betala 
bokföringskostnader. Ingen 
bokföring upprättades. Medveten 
oaktsamhet. 

 



 

B 890-11 

 

Alingsås Tingsrätt En man. Medveten om 
bokföringsskyldighet men 
underlåtit bokföringen. 
Uppsåt. 

B 1729-11 Alingsås Tingsrätt En man och en kvinna. 
Underlåtit bokföring. Uppsåt 
och medveten oaktsamhet. 
Svag ekonomi och hälsa. 

B 479-12 Alingsås Tingsrätt En man. Övertog verksamhet 
som pga konflikter fick 
försämrad lönsamhet. Osann 
bokföring, uppsåt. 

B 565-12 Alingsås Tingsrätt En kvinna. Ingen löpande 
bokföring, och revisorn 
upprättade ej årsbokslut. 
Medveten oaktsamhet. 

B 158-11 Alingsås Tingsrätt En man. Hälsoproblem. 
Medveten om 
bokföringsskyldighet, orkade 
inte. 

B 314-10 Alingsås Tingsrätt En man. Lämnat ofullständiga 
underlag till bokförare. 
Uppsåt. 

B 559-12 Alingsås Tingsrätt En man. Inte bokfört alls 
under längre period. 
Personliga problem. 

B 1748-10 Alingsås Tingsrätt En kvinna. Bedrev liten 
verksamhet, låg omsättning. 
Bokföring försvann vid flytt. 

B 1750-12 Alingsås Tingsrätt En man. Undvikit att bokföra 
vissa poster = bokföring ej 
sann. Oaktsamt 

 
B2360-11 

 
Alingsås Tingsrätt 

En kvinna. Slutförde inte 
bokföring. Företag gick 
dåligt, gick in i väggen. 
Medveten oaktsamhet. 

B1395-11 Alingsås Tingsrätt En kvinna. Precis startad 
verksamhet. Stora utgifter. 
Manipulerade bokföring 

B1364-11 Alingsås Tingsrätt En man. Omedveten om att ha 
bedrivit näringsverksamhet. 
Spelmissbruk. 

 
B1938-10 

 
Alingsås Tingsrätt 

En kvinna. Underlåtit 
bokföring. Instabil ekonomi, 
oro. 



 

 
B1429-10 

 
Alingsås Tingsrätt 

En man. Försämrad ekonomi i 
verksamheten. Kunde ej betala 
bokförare. 

 
 
B1331-09 

 
 
Alingsås Tingsrätt 

En man. Skilsmässa och 
personliga problem. Orkade 
inte ta tag i bokföring. 
Bokförde inte alls. Konkurs. 

 
 
B 455-10 

 
 
Östersunds Tingsrätt 

En man och en kvinna. 
Försämrad verksamhet och 
privata problem. Uppsåt + 
oaktsamhet. Ingen bokföring. 

 
B 915-11 

 
Östersunds Tingsrätt 

En man. Hälsoproblem. 
Opererades, klarade ej av att 
lämna underlag till bokförare. 
Medveten oaktsamhet. 

 
B 944-10 

 
Östersunds Tingsrätt 

En man. Underlåtit att 
bokföra. Verksamheten gick 
sämre, tog avstånd. Medveten 
oaktsamhet 

 
B 1286-09 

 
Östersunds Tingsrätt 

En kvinna. Underlåtit löpande 
bokföring. Förstår inte 
betydelsen av det. Oaktsamt 

 
B 1398-09 

 
Östersunds Tingsrätt 

En man och en kvinna. 
Uppsåt och oaktsamhet. 
Oklara ansvarsförhållanden 
samt hot och trakasserier. 
Bokf. saknas 

 
B 1800-10 

 
Östersunds Tingsrätt 

En man. Uppsåt. Verksamhet 
försämrats, såg konkurs 
komma. Onödigt att lämna 
underlag till 
redovisningsbyrå. 

 
B 3355-09 

 
Östersunds Tingsrätt 

En man och en kvinna. Man: 
uppsåt. Kvinna: oaktsamhet, 
stod endast som företrädare på 
papper, ingen insikt. 
Underlåtit bokföring. 

 

 

  



 

Bilaga 2 
Underlag motivkategorisering – bedrägeritriangeln 

Rättsfall Press/behov Möjlighet Rationalisering 

B 10494-10 Svag ekonomi, levde 
på socialbidrag 

Reg. bilar i hans namn 
Förstod ej att det var 
näringsverksamhet 

B 10494-10 
Nekades socialbidrag 
pga skulder. Personlig 

konkurs 2010. 

Reg. bilar i hans namn, 
svart 

Hjälpte endast vänner 

B 8073-10 
 

Omedveten 
 

Stod som 
styrelseledamot utan 
att förstå innebörd 

Hjälpte vän med 
betalningsanmärkning 

B 8073-10 Förlorade agentur, 
omsättning sjönk. 

Lämnade inga underlag 
till bokföraren 

Lade ansvaret på 
bokföraren 

B 7394-10 Drastiskt sänkt 
omsättning 

Använt målvakt 
Överlade ansvaret på 

målvakt 

B 1612-11 Tidigare bolag konkurs 
Inte tömt/bevarat 

minnet i kassa 
Visste inte om att 

minnet inte sparades 

B 1612-11 Oaktsam Sagt ifrån sig ansvar 
Gjorde som han blev 
tillsagd, visste ej mer 

B 7489-09 
Svårt med språk och 
dålig koll på regler i 

affärsvärlden. 

Stod som 
ställföreträdare utan att 

förstå innebörd 

Ville hjälpa 
vän/kollega, förstod 

inte vikten av det 

B 7489-09 
Skilsmässa, 

sjukskrivning, 
konkurser 

Utnyttjade kollega med 
dålig koll på språk och 

regler 

Lade ansvaret på 
juridiska 

ställföreträdaren 

B 672-10 Låg omsättning 
vinterhalvåret 

Kassaapparat i 
träningsläge 

Ovetande att kassan var 
i träningsläge 

B 672-10 
Låg omsättning 
vinterhalvåret + 

sjukskriven 

Kassaapparat i 
träningsläge 

Ovetande att kassan var 
i träningsläge 

B 5648-08 Stora skatteskulder 
Ej bokfört intäkter vid 

auktion, haft sålda 
inventarier i bokf 

Säger sig sakna 
underlag 

B 661-07 Svag ekonomi 
Manipulerande kassa, 
inga kontroller 

Behöll tidigare ägares 
redovisningsprinciper 

B 6866-11 Svag ekonomi, obalans 
i privatliv 

Ej upprättat bokföring, 
inga interna kontroller 

Bokföraren avled, tog 
kontroll själv men hann 

inte 

B 1879-09 
Mycket svag ekonomi, 

läs- och 
skrivsvårigheter 

Upprättat osanna 
uppgifter, hotat bekant 

Ville skydda sambon 

B 1879-09 
Mycket svag ekonomi, 
hälsoproblem, tidigare 

dömd 

Upprättat osanna 
uppgifter 

Har ej framtagit 
handlingarna, bara 

registrerat 

B 9189-10 Tidigare dömd, 
instabilt 

Förvärvade bolag för 
att överlåta, blev kvar 
som ställföreträdare 

Släppte ansvar vid 
överlåtande trots kvar 
som ställföreträdare 

B 1104-09 Utbränd 
Slarvat med 

bokföringsmaterial till 
bokförare 

Sjukskriven, lämnade 
bokföringsansvar till 

kollega 

B 1104-09 Nonchalans/girighet 
 

Reste mycket, hann 
inte lämna ifrån sig  
bokföringsmaterial 

Oklara 
ansvarsförhållanden 
mellan kollegorna 

 



 

B 4569-07 Vill göra större vinst 
 

Krympningsprogram i 
kassaterminal 

Säger sig inte ha 
förstått 

krympningsprogram 

B 4569-07 Vill göra större vinst 
 

Krympningsprogram i 
kassaterminal 

Säger sig inte ha 
förstått 

krympningsprogram 

B 7472-09 
Ordnade 

omständigheter, enkla 
pengar. 

Körpassrapporter i 
taxibil manipulerade 

Fel i taxametern 

B 2393-09 

 
Skadad, orkade ej 

 med allt jobb, privata 
lån 

 

Slarvade med underlag 
till bokförare 

Aldrig avsikt att dölja 
intäkter, utan bara inte 

orkat med allt 

B 817-09 Blev arbetslös, 
skilsmässa. 

Blandade privata, olika 
bolags konton.  

Var ställföreträdare 
bara för att hustrun 
hade betaln.anm. 

B 817-09 Konkurser, skilsmässa. 
Blandade privata, olika 

bolags konton.  
Ville hjälpa maken, var 
rädd för att säga emot. 

B 1755-10 
 

Försämrad ekonomi 
Undvikit bokföring och 

underlag till det 
Trodde revisorn skötte 

allt 

B 1755-10 
 

Tidigare konkurs, 
desperation, ohälsa, 
försämrad ekonomi 

Fejkat 
skattedeklarationer 

Hade ingen kontroll, 
var desperat. 

B 2788-07 
 

Dömd flera ggr tidigare 
Inte bokfört 

affärshändelser, påstår 
stöld. 

Hjälpte sin far, som 
ägde bolagen, när han 

var sjuk 

B 3372-09 
 

Bolags omsättning 
ökade, hann inte med 
och saknade kunskap 

Hade inte tid att 
upprätta bokföring 

Skulle anlita revisor 
som inte hörde av sig 

B 572-11 
 

Skulder, konkurs, 
livskris 

Bokförde inte alls 
Livskris, kunde inte ta 
hand om sig själv, inte 

råd med bokförare 

 
B 1214-12 

 

 
Ekonomiska problem, 

hälsoproblem 

 

 

Bokförde inte alls 

 

Ansåg hälsoproblem 
vara anledning till att 

inte ta fram underlag till 
bokföringen. 

 
B 890-11 

Medveten om 
bokf.krav. Ordnade 

förhållanden; girighet. 

 

Bokförde inte alls 

 

Okänd 

 

B 1729-11 

 
Tidigare bolag i 

konkurs, svag ekonomi 

 

Bokförde inte 
 

 
Verksamheten var av så 

liten omfattning. 

 
B 1729-11 

 

 
Privata hälsoproblem 

och svag ekonomi 

 

Bokförde inte 

Litade på den faktiska 
företrädaren då hon inte 

orkade pga hälsan 

 
B 479-12  

Försämrad lönsamhet 
pga konflikter 

Manipulerade bokföring 
med osanna värden 

Blev tvingad till ägare 
av verksamhet, pantsatte 
hus. Lurad. 



 

B 565-12 
Slarvig revisor, hamnat 
efter och klarade ej ta 
ansvar 

Ingen löpande 
redovisning 

Lagt över ansvaret på 
revisorn 

B 158-11 Hälsoproblem, fysiska 
och psykiska. 

Bristfällig bokföring. Orkade inte pga hälsan, 
ville inget illa. 

 
B 314-10 

 
Hälsoproblem 

Underlåtit att bokföra 
fakturor för att minska 
omsättning 

Varit med i trafikolycka; 
försämrat 
minnesförmågan 

 
B 559-12 

 
Personliga problem 

 
Inte bokfört alls under 
längre period 

Inget 
skatteundandragande 
syfte, utan personliga 
problem. 

B 1748-10 Klag från grannar på 
verksamhet, låg 
omsättning 

Bokföring försvunnit i 
flytt 

Bokföring borttappad 

 

B 1750-12 

 

Okunskap 

 

Inte bokfört vissa poster 
vilket skapat felaktig 
bokföring 

Om han skulle ha 
bokfört de posterna 
skulle det balanserats 
och resultatet lämnats 
oförändrat. 

 
B 2360-11 

Verksamheten gick 
sämre och sämre. Gick 
in i väggen. 

Slutförde inte 
bokföringen, skötte den 
själv. 

Gick in i väggen, orkade 
inte genomföra 
bokföringen. Hade inte 
haft ledigt på tre år. 

 
B 1395-11 

Precis startad 
verksamhet, stora 
utgifter 

 
Bokförde felaktigt 

Så pass lite omsättning, 
gör ingen skada 

 
B 1364-11 

 
Spelmissbruk, 
köpberoende, lån. 

 

Inte bokfört alls 
 

Anser sig inte ha 
bedrivit 
näringsverksamhet. Sålt 
saker för att betala av 
lån. 

 
B 1938-10 

 
Svag ekonomi 

 
Inte bokfört alls 

Påstår sig sakna kunskap 
och att sambon skötte 
ekonomin. 

B 1429-10 Verksamheten började 
gå sämre, dålig 
likviditet 

Slutade betala 
bokförare, bokförde inte 
själv. 

Försökte prata med 
bokförare. 

B 1331-09 Skilsmässa, konkurser Underlåtit bokföring Personliga problem 
gjorde att han inte 
orkade ta tag i 
bokföringen 

 



 

 

B 455-10 

 
Försämrad verksamhet 

 
Ej upprättat bokföring 
eller årsredovisning 

 
Inte råd att betalat 
bokförare 

 

B 455-10 

Försämrad verksamhet men 
framförallt privata problem 
som bekymmersam 
graviditet.  

 
Ej upprättat bokföring 
eller årsredovisning 

 
Var ej på plats, hade ingen 
koll. 

B 915-11 Fysiska hälsoproblem Lämnade inte in underlag 
till bokförare 

 
Orkade inte pga sjukdom 
och operation 

 
B 944-10 

 
Försämrad ekonomi i 
verksamheten 

 
Tog avstånd, underlät att 
bokföra affärshändelser 

 
Lade ansvaret på sin 
kollega, litade på honom. 

 

B 1286-09 

 

Oförståelse för löpande 
bokföringens betydelse 

 

Undvikit löpande 
bokföring 

Lagt över ansvar på sambo 
samt anser att 
verksamheten är av så liten 
form att det inte gör någon 
skillnad att löpande 
bokföring inte upprättats 

 

B 1398-09 

 
Förlitade sig på kollega, stod 
bara med på papper 

 

Underlåtit bokföring 

Tog inget ansvar, lade 
ansvar på faktiske 
ställföreträdaren 

 
B1398-09 

 
Hot och trakasserier från 
klient 

 
Underlåtit bokföring 

 
Var under mycket press 

 
B 1800-10 

 
Försämrad verksamhet 

 
Inte lämnat underlag till 
redovisningsbyrå 

Såg konkursen komma, 
onödigt att bokföra. 

B 3355-09 Försämrad verksamhet, 
började dra på sig skulder. 

 
Ingen bokföring upprättats 

Kom inte överens med 
redovisningsbyrå 

B 3355-09 
Hjälpte till, stod som 
företrädare endast på papper, 
ingen insikt 

Ingen bokföring upprättas Tog inte sitt ansvar, trodde 
det gick bra för företaget. 

 

Motivkategorier: 
- Affärsrelaterad press - Privat/personlig press 
- Girighet  - Okunnighet 



 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten 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. Vd bedömande av om brottet är grovt ska 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.” 

Bilaga 3 
Lagstiftning bokföringsbrott 

Bokföringsskyldighet och bokföringslagen (1999:1078) 
Bestämmelser kring bokföringsbrott återfinns i BrB 11 kap. 5 § och säger: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Företagaransvar 
BrB 23 kap. 4 § 1 stycket stadgar att:  
 

”Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört 
gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla 
beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.” 
 



 

 


