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Abstract 
 
The authorities apprehension is that the heavy economic criminality has become more serious 
over the last few years. It has also been more difficult to discover and more complicated to 
investigate and to prosecute. The Swedish National Economic Crimes Bureau is a state 
authority that takes care of the biggest part of all economic crimes control in Sweden. For 
example, they investigate accounting crimes, bankruptcy crimes, crimes with taxes and inside 
crimes. The Economic Crimes Bureau concentrates on the heavy economic crimes, but also 
on the smaller, less serious economic crimes where the penalty isn’t very high but where the 
prosecution has a preventing aim. Based on the reported crimes to The Economic Crime 
Bureau, accounting crimes stands for 37 % and crimes with taxes stands for 48 %. The area in 
which accounting crimes are but limited by the main thing criteria in ”Criminal code 11 chapt. 
5 §: The first requirement is that accounting exists. The second requirement is that the 
accounting that exists should be in a good state that it is possible to judge the main thing in 
the business course of events, economical results or position. This essay will revolve among 
the main thing criteria and below is our questions in research: 
 

• How is the main thing criteria interpreted in situations like accounting crimes? 
 

• How could a simplification work out? 
 
The purpose of this essay is to identify and analyse how The Swedish National Economic 
Crimes Bureaus’ accountants interpret and work with the main thing criteria and how a 
simplification of the interpretation could work out. 
 
We have found the information to this essay from reliable literature and from the law. Our 
examples from the law include the accounting act, the annual report act and the criminal code. 
Our empirical information comes from three interviews. Two of the interviews we did at The 
Swedish National Economic Crimes Bureau in Gothenburg and the third interview, with 
Sigurd Elofsson, was made by telephone. We have also utilized four legal cases in this essay 
that have been in the Supreme Court. 
 
Our main conclusions are that the main thing criteria is interpreted by the The Swedish 
National Economic Crimes Bureaus’ accountants that the accounting should give a true and 
fair view of the company. The thing that is incorrect in the accounting as the investigation 
shows, can not differ more than 30 % from the accounting the company has made. It is also 
made an individual judgement, and that depends on the company and the size of the amount 
and what it could lead to. 
 



  
 

 

Our respondents agreed that it was not necessary to simplify the main thing criteria. If they 
had problems today, they use the elofsson’s method. It contains two concepts, the head thing 
concept and the judgement concept. The head thing concept can be used when the accounting 
contains wrong information and the judgement concept can be used when it is missing 
documentation. If a simplification should be made, the concept could be a little bit more 
narrow. 
 
This essay is written in Swedish. 
 
 
Keywords: the main thing criteria, accounting crime, accounting law, the elofsson’s method 



  
 

 

Sammanfattning 
 
Myndigheternas uppfattning är att den grova ekonomiska brottsligheten har blivit allvarligare 
på senare år, den har dessutom blivit svårare att upptäcka, mer komplicerad att utreda och 
lagföra. Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet som har hand om den största delen av 
all ekobrottsbekämpning i Sverige. De utreder bland annat bokföringsbrott, konkursrelaterade 
brott, skattebrott och insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten riktar i första hand in sig på den 
grova ekonomiska brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där 
straffvärdet inte är högt men där lagföringen har ett förebyggande syfte. Av de anmälda 
brottsmisstankar som kommer in till ekobrottsmyndigheten så står bokföringsbrott för 37 % 
och skattebrott står för 48 %. Det straffbara området för bokföringsbrott begränsas genom 
huvudsakskriteriet i brottsbalken 11 kap. 5 §. Det första kravet är att det finns bokföring och 
det andra är att den bokföring som finns ska vara i ett så bra skick att det går i huvudsak att 
bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med hjälp av bokföringen. 
Uppsatsen kommer att kretsa kring huvudsakskriteriet och nedan finns våra forskningsfrågor. 
 
• Hur tolkas huvudsakskriteriet av ekorevisorer i samband med bokföringsbrott? 

 
• Hur kan tolkningen av huvudsakskriteriet förenklas? 

 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera hur ekorevisorer tolkar och arbetar med 
huvudsakskriteriet samt hur tolkningen av detta begrepp kan förenklas.  
 
Vi har inhämtat vårt material från litteratur samt från lagtext och förarbeten. Lagtexten består 
bland annat av bokföringslagen, årsredovisningslagen och brottsbalken. Vårt empiriska 
material är inhämtat genom tre intervjuer. Intervjuer med två av respondenterna skedde på 
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg och intervjun med den tredje respondenten, Sigurd 
Elofsson, skedde via telefon. Vi har även tagit upp fyra stycken rättsfall som varit uppe i 
Högsta domstolen.  
 
De slutsatser vi kommit fram till är bland annat att huvudsakskriteriet tolkas av 
ekorevisorerna som att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget. Felet i 
redovisningen som utredningen kommer fram till får inte avvika mer än 30 % av det företaget 
redovisade värdet. Det görs även en individuell bedömning, beroende på företaget och 
beloppets storlek och det tas hänsyn till vad felet kan leda till. 
 
Respondenterna var överens om att en förenkling av huvudsakskriteriet inte var nödvändigt. 
Om det idag uppstår problem vid tolkning av huvudsakskriteriet, så använder sig 
ekorevisorerna av Den elofssonska metoden. Den metoden innehåller två formler, 
huvudsaksformeln och bedömningsformeln. Huvudsaksformeln kan användas när 
bokföringen innehåller felaktiga uppgifter och bedömningsformeln används när 
dokumentationen inte håller måttet. Om en förenkling av huvudsakskriteriet skulle ske, kunde 
begreppet bli lite snävare.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: huvudsakskriteriet, bokföringsbrott, bokföringslagen, den elofssonska metoden 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel går vi igenom bakgrunden till vårt ämne, problemdiskussion, forskningsfrågor, 
syfte och vilka avgränsningar vi gjort. Vi avslutar med uppsatsens disposition och en kort 
sammanfattning. 
 
1.1 Bakgrund  
 
1.1.1 Bokföringsbrott 
 
Den ekonomiska brottsligheten är till stor skada för samhället. Förutsättningarna för seriösa 
företag försämras genom att de blir utkonkurrerade av företag med brottsligt uppsåt, på grund 
av att de kan hålla lägre priser. Otryggheten i näringslivet ökar och viljan att starta nya företag 
blir mindre, framförallt i branscher som är kända för att ha en utbredd ekonomisk brottslighet. 
Den reguljära arbetsmarknaden hotas av den illegala arbetsmarknaden, vars syfte är att 
undanhålla inkomster från att beskattas, detta leder till skattebortfall för staten. Den illegala 
arbetskraften har förutom lön från sitt arbete också vanligtvis någon form av ersättning från 
försäkringskassan eller arbetslöshetskassan för att uppvisa en laglig försörjning. I och med 
detta får de som arbetar inom den reguljära arbetsmarknaden betala en högre skatt än de 
annars skulle fått göra (Rapport 2007:1 om den ekonomiska brottsligheten). 
 
Myndigheternas1 uppfattning är att den grova ekonomiska brottsligheten har blivit allvarligare 
på senare år, den har dessutom blivit svårare att upptäcka, mer komplicerad att utreda och 
lagföra. Ett bokföringsbrott eller skattebrott kanske bara är toppen på ett isberg, bakom det 
kan det finnas många personer och bolag som är inblandade i mycket komplicerade och 
avancerade brottsliga upplägg (Rapport 2007:1 om den ekonomiska brottsligheten). 
 
Bokföringsbrott är en av brottsrubriceringarna i samband med ekonomisk brottslighet, andra 
brott som räknas hit är skattebrott, grovt skattebrott, brott mot aktiebolagslagen, oredlighet 
mot borgenär m.m. (Rapport 2007:1 om den ekonomiska brottsligheten). I bilaga 1 finns en 
tabell över antal inkomna brottsmisstankar per brott under åren 2003-2006, tabellen är hämtad 
från Rapport 2007:1 om den ekonomiska brottsligheten som Ekobrottsmyndigheten utger  
vart tredje år till regeringen.   
 
Av alla anmälda brottsmisstankar som inkom till EBM under år 2007 så uppgår 
bokföringsbrotten till 37 % och skattebrotten till 48 %, vilket gör att dessa två typer av brott 
står för den övervägande delen av anmälda brottsmisstankar (Ekobrottsmyndighetens 
årsredovisning 2007 s. 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Skattemyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, 
Polismyndigheten.  
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Figur 1, källa: Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2007 s. 37. 
 
 
1.1.2 Bokföringen och dess betydelse 
 
Bokföringen ska ge företagsledningen möjlighet att utveckla och styra företaget, skydda den 
bokföringsskyldiges borgenärer, lämna en rättvisande bild till samtliga intressenter, vara 
underlag för företagets redovisning av avgifter och skatter. Bokföringens syfte ska med andra 
ord vara användbar som beslutsunderlag och som kontrollunderlag, där båda är lika viktiga. 
Den är dessutom en viktig informationskälla om det finns misstankar om ekonomiska 
oegentligheter, till exempel skatte- och borgenärsbrott (Dahlqvist & Elofsson 2005, s. 16, 17). 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten enligt 
bokföringslagen genom att låta bli att bokföra affärshändelser eller bevara 
räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat 
sätt, döms enligt brottsbalken 11 kap 5 § till bokföringsbrott. Lagstiftaren har begränsat det 
straffbara området till sådana åsidosättanden som innebär att rörelsens förlopp, ekonomiska 
resultat eller ställning till följd av detta inte kan i huvudsak bedömas med ledning av 
bokföringen (Ds 2002:57, s. 36) (BrB 11 kap 5 §). Det straffrättsliga området för 
bokföringsbrott är med andra ord begränsat genom huvudsakskriteriet (Dahlqvist & Elofsson 
2005, s.13-14). 
 
1.1.3 Huvudsakskriteriet 
 
”Huvudsakskriteriet infördes år 1942 i dåvarande strafflagen och har sedan dess varit något av 
ett mysterium hur det ska tolkas.” (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.13) Det finns ingen 
vägledning i rättspraxis om hur begreppet huvudsak ska tolkas (Dahlqvist & Elofsson 2005, 
s.13-14). 
 
”Lagstiftaren tillåter att bokföringen inte speglar exakt vad som inträffat så länge det är 
möjligt att i huvudsak med ledning av bokföringen följa skeendet. Blir avvikelserna så stora 
att den ekonomiska verkligheten i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen 
föreligger däremot bokföringsbrott. Enligt den elofssonska metoden är huvudsakskriteriet ett 
mått på hur väl bokföringen speglar den ekonomiska verkligheten.” (Dahlqvist & Elofsson 
2005, s.136) 

Anmälda brottsmisstankar 

Bokföringsbrott 
37% 

Borgenärsbrott 
2% 

Insider, Handel m 
finans. Instrument o. 
näringsförbud  

 
  

 4% 

Övrigt 
5% 

Bedrägerier 
3% 

Brott mot ABL 
1% 

Skattebrott 
48% 
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Det krävs att huvudsakskriteriet är uppfyllt för att bokföringsbrott ska föreligga, dvs. det 
krävs att bristen eller felet medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning 
inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen. Det straffbara området begränsas 
med andra ord av huvudsakskriteriet. För att bokföringsbrott inte ska föreligga har lagstiftaren 
ställt upp två krav som måste var uppfyllda. Det första kravet är att det ska finnas bokföring 
och finns det ingen bokföring föreligger bokföringsbrott objektivt sett. Det andra kravet är att 
den bokföringen som finns ska vara i så bra skick att det går i huvudsak att bedöma rörelsens 
förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med hjälp av bokföringen. Går det inte i huvudsak 
att följa den ekonomiska verksamheten, föreligger bokföringsbrott objektivt sett (Dahlqvist & 
Elofsson 2005, s. 69)( BrB 11 kap 5 §). 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Man kan säga att bokföringsbrott är brott mot god redovisningssed. Det finns inget klart svar 
på i hur stor omfattning åsidosättandet av god redovisningssed ska vara för att vara 
straffbelagt. Det som är avgörande för bokföringsbrott är om huvudsakskriteriet är uppfyllt 
(Asp, 1999). 
 
När en rörelses förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kan bedömas med 
hjälp av bokföringen kan man bli dömd för bokföringsbrott. Begreppet ”i huvudsak” är oklart 
och var gränsen går för att kriteriet ska vara uppfyllt har inget svar.  Det saknas även svar på 
vad som menas med ”rörelsens förlopp” samt ”ekonomiska resultat och ställning”. Av 
förarbetena har man emellertid kunnat tolka att ”rörelsens förlopp” avser den löpande 
bokföringens resultat och ställning, samt med ”ekonomiska resultat och ställning” menas 
bokslut eller årsredovisning. Vad gäller begreppet ”i huvudsak” kan det bara utläsas i 
förarbetena att huvudsaksrekvisitet ska tolkas restriktivt (Hansson, 2008). 
 
Strafflagstillämpningen i en rättsstat som Sverige begränsas av legalitetsprincipen, vilket 
innebär att ingen kan dömas till en bestraffning om det inte finns en klar lagtext som säger att 
handlingen är brottslig. Lagtexten ska dessutom vara tydlig, så att medborgarna kan utläsa om 
en handling är brottslig eller ej och på så sätt kunna bete sig därefter. Vad gäller 
bokföringsbrott är frågan om det är möjligt att förutse enligt svensk lag av idag (Hansson, 
2008). 
 
Ofta framgår det av domar att rätten inte är så insatt i bokföring och huvudsaksrekvisitet 
diskuteras därmed inte ingående. Däremot har Göta hovrätt uttalat sig om att för att 
huvudsakskriteriet ska vara uppfyllt ska det belopp som inte bokförts åtminstone vara 20-30 
procent av den verkliga inkomsten. Man kan ju undra om lagstiftarens syfte var att fel i 
bokföringen skulle få skilja så mycket som upp till 30 procent av omsättningen. Det är alltså 
en bedömningsfråga, man kan med andra ord dömas för bokföringsbrott i en domstol men på 
samma grunder frias av en annan domstol, på grund av att lagen är så svårtolkad (Hansson, 
2008). 
 
I boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen” (2005), skriven av statsåklagare Anna-Lena 
Dahlqvist och ekorevisor Sigurd Elofsson, framkommer några förslag på hur man skulle 
kunna gå tillväga för att eventuellt lösa problemet med huvudsakskriteriet. En av metoderna 
som framkommer i boken är Den elofssonska metoden, som innehåller förslag på hur man 
med hjälp av huvudsakskriteriet som mått kan se hur väl bokföringen speglar den av 
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ekorevisorerna uppmätta verkligheten. Man kan genom t.ex. nyckeltal och andra mått se om 
bokföringsbrott föreligger.  
Denna problemdiskussion utgör grunden för våra forskningsfrågor 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 
Vi har formulerat två frågor som anges nedan. Dessa kommer sedan att besvaras i analysen i 
kapitel 6 och slutsatser i kapitel 7. 
 
• Hur tolkas huvudsakskriteriet av ekorevisorer i samband med bokföringsbrott? 

 
• Hur kan tolkningen av huvudsakskriteriet förenklas? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera hur ekorevisorer tolkar och arbetar med 
huvudsakskriteriet samt hur tolkningen av detta begrepp kan förenklas.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi begränsar oss till att utforska huvudsakskriteriet i brottsbalken 11 kap. 5 §, samt hur 
processerna kring hur ett bokföringsbrott behandlas utifrån ekorevisorernas perspektiv. Det är 
denna yrkesgrupp som till allra största del arbetar med huvudsakskriteriet. De har därför mest 
kunskap om det och påverkas också mest vid de tillfällen som de är tvungna att använda sig 
av det. Vi exemplifierar även fyra stycken rättsfall angående bokföringsbrott som varit uppe i 
Högsta domstolen.  
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Så här ser uppsatsen fortsatta upplägg ut: 

 
Kapitel 2 Metod 
I detta kapitel tar vi upp vetenskapssyn, metodval, motivering av metodval, tekniker för 
insamling av empiri, kritisk granskning av den valda metoden, källdiskussion samt hur 
studiens genomförande har gått till. 

 
Kapitel 3 Rättsfall 
Detta kapitel tar upp fyra stycken rättsfall som ger exempel på när begreppet i huvudsak 
används eller handlar om närliggande områden. 
 
Kapitel 4 Teoretisk referensram 
Här redogör vi för tidigare forskning inom området samt lagtext. Detta kapitel används 
som stöd vid analys och tolkning av det empiriska materialet. 
 

      Kapitel 5 Empiri 
Här återger vi svaren som vi erhöll vid intervjuerna med ekorevisorerna och Sigurd 
Elofsson. 
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Kapitel 6 Analys 
I detta avsnitt analyserar vi svaren på frågorna som vi inhämtat genom intervjuerna. Vi 
ställer våra forskningsfrågor mot den teoretiska referensramen och empirin.  
 
Kapitel 7 Slutsatser 
Här berättar vi vad vi har kommit fram till och ger svar på våra forskningsfrågor.  
 
 

Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi lagt grunden för vår uppsats. Det innehåller bakgrunden till vårt ämne, 
som i stora drag handlade om att bokföringsbrott är ett stort problem i dagens samhälle samt 
att det finns flera olika typer av bokföringsbrott. Vi har även tagit upp bokföringen och dess 
betydelse som bland annat går ut på att ge en rättvisande bild till företagets intressenter. Efter 
det avsnittet berättade vi om huvudsakskriteriet som är kärnan i denna uppsats. I det avsnittet 
stod det bland annat att det krävs att huvudsakskriteriet ska vara uppfyllt för att ett 
bokföringsbrott ska föreligga. Problemdiskussionen påvisar den komplexitet som finns kring 
huvudsakskriteriet och efter den finns två forskningsfrågor formulerade. Vi har även skrivit 
om syfte och de avgränsningar som gjorts. 
I nästa kapitel redogör vi för de metoder som använts och motiverar de val som har gjorts. 
Utöver dessa ställningstaganden så finns även ett avsnitt om studiens genomförande och 
källdiskussion. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel tar vi upp vetenskapligt förhållningssätt, datainsamling, datainsamlingstekniker, 
forskningsansats, studiens genomförande, giltighetsanspråk, valt perspektiv och 
källdiskussion. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
Metod, härstammar från det grekiska ordet methodos och dess betydelse är att följa en 
bestämd väg mot ett mål. Det handlar med andra ord om hur vi ska gå tillväga för att inhämta 
information om verkligheten och hur vi sedan gör för att analysera informationen 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 17). 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom vetenskapen så finns det två olika förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Dessa 
skiljer sig åt på så sätt att de representerar olika synsätt av verkligheten (Holme & Solvang 
1997, s. 332). 
 
2.1.1 Positivism 
 
Positivism hör till den kvantitativa forskningen och kännetecknas av att forskningen inte 
påverkas av etik och moral samt är analytisk och förklarande. Det är lätt att låta 
undersökningarna påverkas om man studerar samhället, då det inte är en vetenskap som det 
går att hitta någon absolut sanning om (Holme & Solvang 1997, s. 332). Det positivistiska 
synsättet försöker komma sanningen så nära som det går, detta genom att se till hård data, 
som ålder, kön, statistiskt material osv. Denna sorts fakta är inte påverkbar utan det är så 
verkligheten faktiskt är. Hård data är en beteckning som kännetecknar att datan är mätbar 
(Johannessen & Tufte 2007, s. 25). 
 
2.1.2 Hermeneutik 
 
Det hermeneutiska synsättet karakteriseras av att det är tolkande. Detta synsätt passar enligt 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 62) bättre in på den samhällsvetenskapliga forskningen då det 
handlar om att förstå verkligheten mer än att förklara den. Hermeneutiker menar att förståelse 
inte kan uppnås genom statistiska undersökningar utan att varje fall i den 
samhällsvetenskapliga forskningen är unikt och kan inte följa något kvantitativt 
undersökningssätt eller positivistisk syn (Arbnor & Bjerke 1994, s. 62). 

 
2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Eftersom avsikten med uppsatsen är att reda ut oklarheter vad gäller förståelsen av 
huvudsakskriteriet så har vi valt det hermeneutiska synsättet då det är tolkande. Vi har tagit in 
mycket information genom intervjuer och då krävs det att man tolkar de svar som tagits in och 
försöker se helheten, hur allting hänger ihop. Det går inte att se till små faktorer utan i detta 
fall så måste man se till verkligheten och förstå den. Sedan, när förståelsen hade kommit, så 
analyserade vi och drog slutsatser. Dessa finns att läsa i kapitel 6 och 7. 
 



  
7 

 

 
2.2 Datainsamling 
 
Vid insamling av data måste man ha i beaktande att vid användningen av en viss sorts 
tekniker får vi fram en viss typ av data. Det finns en indelning av insamlad data och detta kan 
vara antingen primärdata eller sekundärdata (Andersen 1998, s. 150). 
 
2.2.1 Primärdata 
 
Primärdata är sådan information som vi som författare själva har samlat in (Andersen 1998, s. 
150). Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s. 244) består primärdatan främst av direkt observation 
och intervjuer. Vid samhällsvetenskapliga forskningar blir det oftast mer komplicerat än om 
det hade gällt analyser. Primärdatan för denna uppsats kommer att bestå av intervjuer. 
 
2.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är sådant som redan står skrivet och blivit insamlat av andra forskare, 
institutioner osv. (Andersen 1998, s. 150). 
Uppsatsens sekundärdata kommer att bestå av lagtext, förarbeten, domar samt litteratur inom 
området.  
 
2.2.3 Val av datainsamling 
 
Primärdatan är av störst intresse i denna uppsats, då vårt problem behandlar ett område där det 
idag inte finns särskilt mycket skriven information om. Därför spelar primärdatan, det vill 
säga intervjuerna, stor roll. Trots att primärdatan är viktigast för denna uppsats har det varit 
angeläget att noggrant inhämta sekundärdata. ”De forskare som inte tar sig tid att ta reda på 
vad andra redan tänkt ut eller tagit reda på, kan gå miste om en möjlighet att ge ett viktigt 
bidrag till sitt forskningsområde.” (Merriam 1994, s. 75) Sekundärdatan är hämtad från flera 
olika sorters källor. Vi har bland annat inhämtat mycket material från olika förarbeten, lagar 
och rättsfall.  
 
2.3 Datainsamlingstekniker 
 
Inom samhällsvetenskapen används främst den kvantitativa och kvalitativa metoden 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 17). 

 
2.3.1 Kvantitativ metod 
 
Det vanligaste sättet att gå tillväga när man ska göra en undersökning med den kvantitativa 
metoden är att låta målgruppen man ska undersöka fylla i ett frågeformulär. Frågeformuläret 
är försett med färdigt formulerade svarsalternativ, som personen kryssar i. Fördelen med 
denna metod är att det är lätt för målgruppen att svara och enkelt för forskaren att registrera 
svaren i dataprogram. Svårigheten ligger i att hitta de exakt rätta formulerade frågorna för att 
kunna mäta det som är ämnat av forskaren. Ett alternativ att lösa detta är att använda sig utav 
öppna frågor där personen får fylla i svaren med egna ord eller en kombination av båda 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 67, 150).  
 
Hur man ska gå tillväga när man väljer ut vilken målgrupp man vill undersöka beror ju på 
vilket syfte man har och vad man vill uppnå. Men för att målgruppen ska bli så representativ 
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som möjligt är det bra om urvalet man gör motsvarar populationen, det vill säga befolkningen. 
Målgruppen ska vara som en miniatyrvärld. Den bästa metoden för att skapa denna 
miniatyrvärld är genom slumpmässiga urval. Det finns även andra sätt att göra urval på som 
till exempel genom strata eller kluster urval (Johannessen & Tufte 2003, s.132). Vi tänker inte 
gå in något närmare på dessa eftersom vi inte anser de är relevanta för vår uppsats.  
 
2.3.2 Kvalitativ metod 
 
Det finns två sätt att genomföra den kvalitativa metoden för att samla in egen data, den ena är 
genom observation och den andra är genom intervju. Observation bygger på att man finns på 
plats för att registrera det som är intressant för studien, man fångar upp och registrerar sina 
iakttagelser och intryck genom att lyssna och se. Det kan till exempel vara en avdelning på ett 
företag eller hela företaget som kan vara motivet för studien. I vissa fall kan man även 
använda sig utav ljud- och bildinspelningar. Det finns olika typer av observatörsroller, ibland 
deltar forskaren i miljön och ibland inte. De människor som deltar i forskningen är ibland 
medvetna om den men det förekommer även att de är omedvetna om att de är 
observerade/iakttagna. Den andra metoden man kan använda sig utav är intervjuer, genom 
dem kan man få mer detaljerad information. Det finns två sätt att genomföra intervjuer på, det 
ena sättet kallas strukturerade intervjuer. Då är frågorna bestämda i förväg och även i vilken 
turordning de kommer. Fördelen med detta är att det är lättare att jämföra svaren om man 
intervjuar flera personer. Nackdelen är att forskaren kan missa viktiga synpunkter och 
kunskap som den intervjuade inte har möjlighet att framföra. Det andra sättet kallas 
ostrukturerade intervjuer, då är inte formuleringen på frågorna och ordningsföljden fastställda 
i förväg. Intervjun liknar mer ett samtal. Fördelen med detta sätt är att intervjun är mer 
flexibel och forskaren kan lättare få den intervjuade att prata. Nackdelen är att informationen 
man får är svår att jämföra med andra personer man intervjuar och personkemin mellan 
forskaren och den som blir intervjuad spelar en avgörande roll i vilken information man får 
fram. Naturligtvis finns möjligheten att använda sig utav delvis strukturerade intervjuer som 
är ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju (Johannessen & Tufte 2003, s. 
88-89, 95, 97). 
 
2.3.3 Metodval 
 
Metoden som har lämpat sig bäst i denna uppsats är den kvalitativa och delvis den 
strukturerade intervjumetoden. Vi har på förhand bestämt några frågor och frågeställningar 
som ska tas upp, men vi har varit öppna och lyhörda för andra infallsvinklar som den 
intervjuade har nämnt. För oss har denna intervjumetod känts som den lämpligaste för att få 
svar på de frågor vi ställt oss.  Eftersom huvudsakskriteriet inte är ett känt begrepp bland 
många praktiker, föll det sig naturligt att intervjua ett fåtal respondenter och då använda sig av 
den kvalitativa intervjumetoden. 
 
2.4 Forskningsansats 
 
För att skapa kunskaper om samhället, organisationer och mänskligt beteende finns det i 
huvudsak två olika inriktningar att välja på, nämligen deduktion och induktion (Andersen 
1998, s. 29). 
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2.4.1 Deduktion 
 
Den första ansatsen är deduktion och kännetecknas av att vi utifrån allmänna grunder drar 
slutsatser om enskilda händelser. Ett exempel på detta är om man utifrån en teori om många 
företags användning av ett visst kalkyleringsprogram, kan uttala sig om ett specifikt företags 
användning av programmet (Andersen 1998, s. 29-30). 
 
2.4.2 Induktion 
 
Induktion är motsatsen till deduktion. Induktion innebär ”upptäcktens väg” och innebär att vi 
går från en enskild händelse till att skapa en princip som innebär en generell kunskap 
(Andersen 1998, s. 29-30). En kombination eller växelverkan mellan dessa två ansatser kallas 
abduktion (Föreläsningsanteckningar Forskningsmetodik, 28 jan 2008). 
 
2.4.3 Val av forskningsansats 
 
I denna uppsats har det tillämpats abduktion, detta då det förekommer både den deduktiva och 
induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen har tillämpats då datainsamlingen har skett genom 
litteraturinläsning och den induktiva ansatsen har tillämpats då intervjuer genomförts och ett 
generellt samband har eftersträvats. Enligt Andersen (1998 s. 30) så är det ofta svårt att i 
praktiken skilja på de olika ansatserna vid samhällsvetenskapliga projekt, eftersom dessa är 
invävda i varandra under utvecklingen. 
 
2.5 Studiens genomförande 
 
Teoretisk referensram 
Eftersom huvudsakskriteriet inte är ett så vanligt förekommande begrepp finns det inte 
mycket skriven litteratur om det. Därför finns det inte en obegränsad mängd data som vi kan 
hämta information ifrån och vi har valt att ta upp exempel på när huvudsakskriteriet har 
betydelse, snarare än information om själva begreppet. Vi har i vår teoretiska referensram valt 
att beskriva Den elofssonska metoden, som är det enda exemplet på hur man kan tolka 
huvudsakskriteriet. Boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen” där det står om denna 
metod har vi fått tips om ifrån Ekobrottsmyndigheten. Vi har även valt att ta upp fyra domar 
från Högsta domstolen som exempel på vad huvudsakskriteriet kan innebära. Dessa har vi 
hämtat ifrån databasen ”rättsbanken” genom att vi sökt på huvudsakskriteriet. Vi har även fått 
förslag ifrån ekorevisorerna och Sigurd Elofsson vilka fall som berört huvudsakskriteriet. Vi 
har tagit med lagtext som indirekt påverkar vårt ämne då det har med bokföringsbrott att göra. 
Exempel på dessa är bokföringslagen, brottsbalken, årsredovisningslagen osv. 
 
Empirin 
För att samla in vårt empiriska material intervjuade vi två ekorevisorer på 
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Detta eftersom de kommer i kontakt med begreppet 
huvudsakskriteriet ganska ofta i sitt arbete. Vi tog kontakt med dem och bokade in två 
intervjuer, en med ekorevisor Sverker Lundh och en med ekorevisor Christer Kronqvist. Det 
gavs möjlighet att intervjua fler på EBM men vi ansåg att det räckte med dessa två då det 
verkade som om deras sysselsättningar gick in i varandra och var ganska lika. Vi formulerade 
25 stycken intervjufrågor som vi mailade till respondenterna så att de kunde förbereda sig. Vi 
besökte dem på deras arbetsplats och under intervjuerna skrev vi ner vad respondenten sa så 
ordagrant som vi förmådde. Efter att intervjuerna var genomförda omarbetade vi materialet 
till ett elektroniskt format som vi skickade ut till respondenterna. De har godkänt att det som 
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vi har skrivit är korrekt. Fördelen med personliga intervjuer är att det är enkelt att föra en 
diskussion om ämnet samt att missförstånd lättare undviks, då det ges möjligheten att ställa 
följdfrågor. 
 
Anledningen till att vi valde att intervjua anställda på EBM är att de är den yrkesgrupp som 
arbetar mest med huvudsakskriteriet. Vi trodde inte att företagen skulle veta så mycket om 
begreppet och det trodde inte ekorevisorerna på EBM heller. Revisorer har inte stor kontakt 
med huvudsakskriteriet då deras uppgift är att anmäla vid misstanke om brott och de arbetar 
inte med uppföljningen av anmälningen då ekorevisorerna tar över. Från början hade vi tänkt 
intervjua två åklagare och två ekorevisorer på EBM. Efter att vi pratat med ekorevisorerna på 
EBM började vi tänka om och beslutade oss för att det inte hade tillfört särskilt mycket till 
uppsatsen om vi hade intervjuat åklagare. Detta eftersom åklagarens uppgifter är att ta hand 
om förundersökningen, skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och sedan bedriva målet 
i rätten. Det är ekorevisorerna som utför arbetet som har med bedömningar med 
huvudsakskriteriet att göra. Alltså har det varit mest relevant att genomföra intervjuer med 
ekorevisorer. Dessutom var åklagarna lite svårtillgängliga för tillfället då de ofta befann sig i 
rätten.  
 
Den tredje respondenten vi intervjuat är Sigurd Elofsson, som idag arbetar på Öhrling 
Pricewaterhouse Coopers. Han har även en bakgrund inom EBM. Under sin tid på EBM skrev 
han tillsammans med Anna-Lena Dahlqvist boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”. I 
denna bok handlar det en del om huvudsakskriteriet och eftersom Sigurd Elofsson kan mycket 
om det ämnet fick vi möjlighet att intervjua honom, vilket vi ser som en stor fördel. Intervjun 
utfördes genom ett telefonsamtal då han arbetar i Stockholm. Trots att intervjun skedde via 
telefon kunde vi föra en bra dialog och vi fick en mycket bra kontakt med honom. 
 
2.6 Giltighetsanspråk 
 
För att säkerställa hög tillförlitlighet till det presenterade materialet i uppsatsen krävs god 
validitet och reliabilitet. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 163) definieras de båda begreppen 
som följande: ”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 
utklarat i frågeställningen”. 
 
Enligt Merriam (1994, s. 175) kan man inte diskutera om en studies validitet eller reliabilitet i 
sin helhet. För att undersöka validiteten och reliabiliteten krävs det att man delar upp studien i 
alla sina komponenter och förhåller en komponent mot det instrument som använts. Till 
exempel kan man diskutera om intervjuerna var upplagda på ett tillförlitligt sätt, och då få en 
uppfattning om resultatet från intervjuerna går att lita på. För att uppnå god validitet och 
reliabilitet krävs det bland annat att forskarna är uppmärksamma på begreppen som används 
samt insamling och tolkning av informationen. 
 
2.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten kan kontrolleras på olika sätt. Ett av dem är ’test-retest’ och betyder att man 
genomför samma test flera gånger och ser om man får samma resultat. Detta är vanligt vid 
analytisk tolkning (Arbnor & Bjerke 1994, s. 248). 
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2.6.2 Inre och yttre validitet 
 
Det finns något som kallas inre validitet. Det handlar om hur väl resultatet från studien 
stämmer överens med verkligheten. Då bör forskarna ställa sig frågor som ”Fångar resultatet 
verkligen det som finns? Studerar eller mäter forskaren verkligen det han eller hon tror sig 
mäta?” (Merriam 1994, s. 177) En annan synvinkel på validitet är den yttre eller externa 
validiteten. Innebörden av den är i vilken utsträckning som resultatet från en undersökning 
även går att tillämpa i andra situationer, alltså ”hur pass generaliserbara resultaten är från en 
vetenskaplig undersökning”. (Merriam 1994, s.183) 
 
Denna uppsats eftersträvan av god validitet och reliabilitet har gått till på så sätt att 
intervjufrågorna har utformats mycket noggrant och undvikt ledande frågor. Respondenterna 
har dessutom i efterhand granskat svaren från intervjuerna och korrigerat och kompletterat 
informationen. Dessutom har behandlingen och tolkningen av litteratur genomförts 
omsorgsfullt.  
 
2.7 Källdiskussion 

 
Tyngdpunkten av vårt material finner vi i primärdatan som finns att läsa i empirin. Detta 
material har insamlats genom intervjuer. Vi har valt att intervjua två ekorevisorer som arbetar 
på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg samt revisor Sigurd Elofsson som står bakom Den 
elofssonska metoden. Det sekundära materialet finns att läsa i den teoretiska referensramen. 
Detta har vi granskat kritiskt och bara inhämtat från seriösa källor. Det sekundära materialet 
består av litteratur, lagtexter, domar, rättspraxis och artiklar från juridiska och ekonomiska 
tidskrifter.   
 
 
Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi redogjort för alla de val som gjorts. Vi har tagit upp vetenskapligt 
förhållningssätt där vi har valt det hermeneutiska synsättet. Vi har beskrivit datainsamling där 
vi redogör för att primärdatan är av störst vikt för denna uppsats. Datainsamlingstekniker 
diskuteras även och då har vi främst valt den kvalitativa metoden. Vad gäller 
forskningsansatsen tillämpar vi abduktion, som är en kombination mellan deduktion och 
induktion. Vi berättar om studiens genomförande och redogör för hur vi tänkte när vi bland 
annat valde respondenter. Sedan diskuteras uppsatsens giltighetsanspråk, valt perspektiv och 
källdiskussion.  
I nästa kapitel ska vi redogöra för fyra rättsfall som varit upp i Högsta domstolen och där 
huvudsakskriteriet varit uppe för diskussion. Argumentationen i rättsfallen har stöd i de lagar 
vi senare skriver om i den teoretiska referensramen i kapitel 4. 
 



  
12 

 

3 Rättsfall 
 
Vi ska i detta kapitel redogöra för fyra stycken rättsfall som varit uppe i Högsta domstolen 
gällande bokföringsbrott och där huvudsakskriteriet varit uppe för diskussion. Vi beskriver 
först lite av bakgrunden sen redogör vi för hur tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen 
resonerade vid sina respektive bedömningar. Utgången av dessa fall får stor betydelse för 
framtida liknande fall eftersom de är vägledande och domstolar av lägre rang bör i 
fortsättningen döma likadant i liknande mål. Rättsfallen är hämtade från databasen 
”Rättsbanken”. 
 
3.1 NJA 2004:69 
 
Det första målet är hämtat från NJA 2004 s. 618 (NJA 2004:69) och gäller H.N. Han startade 
bolaget Stjärnsmäll AB tillsammans med C. Von A. Deras verksamhet avser nöje och film. 
De äger 50 % av aktierna var och H.N. står som ensam styrelseledamot för bolagen. H.N:s 
arbetsuppgifter var att hålla produktionen igång. C. Von A:s arbetsuppgifter tillsammans med 
sin man O. var att ta hand om bokföringen och bokning av artister. Bokföringen gjordes 
löpande i bolaget och det rörde sig om cirka 50 verifikationer. Däremot lämnades 
årsredovisningarna in för sent både år 2001 och år 2002, Stjärnsmäll AB fick betala 
förseningsavgifter med 5000 kr per år. Den årsredovisning som gällde räkenskapsåret 2000-
01-01—2000-12-31 registrerades hos PRV den 2 oktober 2001 och årsredovisningen som 
gällde räkenskapsåret 2001-01-01—2001-12-31 ankom till PRV den 2 december 2002.   
 
Södra Roslags tingsrätt 
 
H.N. har som ende styrelseledamot i Stjärnsmäll AB underlåtit att avsluta bokföringen med en 
årsredovisning inom föreskriven tid både för åren 2000 och 2001. På grund av detta kan inte 
rörelsens resultat och ställning i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. H.Ns 
handlande bedöms som oaktsamt och brottet anses inte vara ringa. Eftersom H.N. lever under 
välordnade förhållande och inte finns med i något belastningsregister blir påföljden villkorlig 
dom och böter. H.N. döms i tingsrätten till villkorlig dom och 40 dagsböter.  
 
Svea hovrätt 
 
H.N. överklagar tingsrättens dom till Svea hovrätt och vill att hovrätten ska ogilla åtalet 
alternativt att brottet ska bedömas som ringa och sänka påföljden till bara böter. Åklagaren 
påstår att H.N. genom att underlåta att inom föreskriven tid avsluta den löpande bokföringen 
med årsredovisning med följd att rörelsens resultat eller ställning inte ens i huvudsak kunnat 
bedömas med ledning av bokföringen det vill säga årsredovisningen, gjort sig skyldig till 
bokföringsbrott. Åklagaren hänvisar till lagrum 11 kap. 5 § BrB. Hovrätten uppger att 
straffbarheten beträffande bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen är begränsad till fall 
där åsidosättandet medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat 
i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, det s.k. huvudsakskriteriet. När man prövar 
huvudsakskriteriet måste man beakta den samlade bokföringen och eftersom åklagaren inte 
har påstått att det förekommer brister i övrigt så ogillas åtalet om att H.N ska dömas till 
bokföringsbrott. Svea hovrätt friar därmed H.N. Det var dock 2 personer som reserverade sig 
för domen, de var så kallade skiljaktiga. 
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Högsta domstolen 
 
Riksåklagaren överklagar Svea hovrätts domslut till Högsta domstolen och vill att H.N ska 
dömas för bokföringsbrott. H.N. försvarar sig med att han trodde att räkenskapsåret kunde 
förlängas till 18 månader, men förstod senare att det inte gällde honom. Högsta domstolen 
klargör att förseningarna av årsredovisningarna var knappt tre månader år 2000 respektive 
drygt fyra månader år 2001 eftersom bolaget ska lämna in årsredovisningen senast sex veckor 
före bolagsstämman till revisorn enligt ÅRL 8 kap 2 §. Och uppger att förseningar av 
årsredovisningen numer kan hänföras till åsidosättanden av bokföringsskyldigheten som 
anges i brottsbalken 11 kap. 5 §. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en 
resultaträkning samt en förvaltningsberättelse där det ska lämnas upplysningar om andra 
viktiga händelser för att kunna göra en bedömning av företagets ställning och resultat. Det 
klargörs här att ett aktiebolags ekonomiska resultat och ställning inte kan i huvudsak bedömas 
utan årsredovisningen. Och med tanke på intressenterna är det viktigt att den inlämnas inom 
föreskriven tid. Eftersom H.N. var ensam styrelseledamot är det hans ansvar att se till så att 
bokföringen sköts på ett betryggande sätt och bristerna anses vara av oaktsamhet. H.N döms 
för bokföringsbrott av normalgraden för brottet anses inte som ringa, men sänker däremot 
dagsboten något i jämförelse med tingsrätten. Högsta domstolen dömer H.N. för 
bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § i brottsbalken till villkorlig dom och 40 dagsböter. Detta 
blir mål nr: B 1412-04 i Högsta domstolen.   
 
3.2 NJA 2005:30 
 
Här redogör vi för NJA 2005 s. 252 (NJA 2005:30). Fallet handlar om C.F. som bedriver ett 
bokföringspliktigt taxiföretag under namnet C.F. Taxi i form av en enskild firma. Företaget 
består av en bil, en anställd och omsättningen uppskattas till en miljon kronor om året. C.F. 
har hand om bokföringen i företag, han för en manuell grundbok och sätter in fakturor och 
körpassrapporter i pärmar. C.F:s taxibil är försedd med en godkänd taxameter som registrerar 
varje köruppdrag samt varje körpass.  Köruppdrag innebär i princip en kund som betalar en 
resa och körpass är en redogörelse för perioden som föraren använt taxibilen i taxitrafik. 
Taxametern ska skriva ut ett kvitto efter varje köruppdrag där beloppet med moms framgår 
samt körsträcka och klockslag. Taxametern ska även skriva ut en körpassrapport efter avslutat 
körpass, där det ska framgå antalet köruppdrag under körpasset med löpnummer, klockslag då 
uppdragen började och slutade samt körsträckan. Utformningen på körpassrapporten ska vara 
på sånt sätt att den enligt bokföringslagen kan utgöra räkenskapsmaterial.   
 
Södra Roslags tingsrätt 
 
Allmän åklagare väcker åtal mot C.F. för bokföringsbrott i enlighet med BrB 11 kap. 5 § och 
försvårande av skattekontroll enligt skattebrottslagen (1971:69) 10 §. Åklagaren hävdar att 
C.F. inte har bevarat körpassrapporterna i komplett skick, enligt bokföringslagens 
bestämmelser, detta har lett till att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med 
ledning av bokföringen vilket har medfört att skattemyndigheten haft svårt för att beräkna 
skatt och avgifter genom sin kontrollverksamhet. C.F. nekar till att han uppsåtligen eller av 
oaktsamhet inte följer bokföringsskyldigheten, men erkänner att han inte förvarat 
körpassrapporterna i komplett skick på grund av att han inte kände till denna skyldighet. 
Under förundersökningen då man beslagtog 530 körpassrapporter av C.F. framkom det att alla 
rapporterna var klippta, och alla registrerade köruppdrag i löpnummerordning saknas, de finns 
alltså inte med i bokföringen. Enligt bokföringslagens krav på verifikationer kan en 
körpassrapport i sin helhet utgöra en gemensam verifikation och ett utelämnande av varje 
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köruppdrag är inte befogat. Tingsrätten kommer fram till att C.F. åsidosatt sin 
bokföringsskyldighet för att han inte bevarat körpassrapporterna i fullständigt skick men anser 
ändå att det är möjligt att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och 
ställning med hjälp av den återstående delen av körpassrapporten där det finns totalsummor 
av körsträckor och inkörda belopp. C.F fälls alltså inte för bokföringsbrott. Men döms 
däremot för försvårande av skattekontroll till 70 dagsböter á 220 kronor. 
 
Svea hovrätt  
 
Åklagaren överklagar tingsrättens dom och vill att C.F. även ska dömas till bokföringsbrott av 
normalgraden. C.F. säger att remsan med körpassrapporten på kan vara upp till en meter lång 
och hävdar att det är praktiskt svårt att förvara den i fullständigt skick. Hovrätten anser dock 
inte att det argumentet som C.F. angivit är godtagbart och tycker att han varit oaktsam. 
Hovrätten gör bedömningen att bara för att C.F:s inte har bevarat körpassrapporterna i ett 
komplett skick finns det ingen möjlighet att kontrollera köruppdagen var för sig, därmed finns 
svårighet att bedöma hur varje affärshändelse har påverkat företagets ställning och resultat. 
C.F. döms därmed till bokföringsbrott av normalgraden. Påföljden blir villkorlig dom och 40 
dagsböter á 200 kronor. Dock var 2 nämndemän skiljaktiga. 
 
Högsta domstolen 
 
Nu är det C.F. som överklagar till Högsta domstolen och vill att han ska frikännas ifrån 
bokföringsbrott. Högsta domstolen kommer fram till att C.F. brutit mot bokföringslagens 
bestämmelser om hur man ska bevara räkenskapsinformation. Men anser att man trots bristen 
på detaljinformation om affärshändelserna kan i huvudsak bedöma rörelsens förlopp med 
ledning av den bokföring som trots allt finns av sammanställda körpassrapporter. C.F. frias 
därmed för bokföringsbrott i Högsta domstolen men tingrättens dom för försvårande av 
skattekontroll fastställs. Detta blir mål nr: B 2879-03 i Högsta domstolen.  
 
3.3 NJA 2006:75  
 
Detta rättsfall är hämtat från NJA 2006 s. 627 (NJA 2006:75) och handlar om B.H. som är 
styrelseledamot och verkställande direktör för AB Örnsköldsviks Järn & Metall. B.H. blev 
rekommenderad av en gammal skolkamrat att låna ut pengar till A.S. Pengarna skulle 
användas för ett tegelbruk i Tunisien. Den 2 september 1998 lånade han därmed ut 1 956 400 
kronor av bolagets pengar utan säkerhet och den 13 november 1998 lånade han ut ytterligare 
220 000 kronor. Återbetalningen enligt reverserna skulle ske den 2 december och den 28 
december samma år plus 20 % ränta. 
Någon återbetalning hade fortfarande inte skett den 12 maj 1999 då årsbokslutet skrevs under 
för 1998 fast B.H. flera gånger varit i kontakt och framfört sina krav på A.S. som hade diverse 
ursäkter. B.H. tar trots det upp fordringarna på A.S. i balansräkningen till sitt nominella värde 
och gör inga nedskrivningar. 
 
Ångermanlands tingsrätt 
 
Allmän åklagare åtalar B.H. för bokföringsbrott och hävdar att B.H. som styrelseledamot och 
verkställande direktör av AB Örnsköldsviks Järn & Metall har uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatt företagets bokföringsskyldighet genom att låta bli att värdera en bokförd 
tillgång rätt, en fordran på cirka 2 miljoner kronor har angivits som säker. Till följd härav har 
rörelsens ekonomiska ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 
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Revisorn för bolaget skriver en oren revisionsberättelse, beviljar inte styrelseledamoten 
ansvarsfrihet och tillstyrker inte fastställandet av balans och resultaträkningen. Han anger att 
lånet har ingen säkerhet och ett nedskrivningsbehov föreligger för att värdet på fordran är 
osäker. Tingsrätten kommer fram till att fordringarna har övervärderats och borde ha värderats 
till 0 kronor, bokföringen har därmed blivit missvisande på grund av B.H. oaktsamhet. Men 
på grund av informationen i revisionsberättelsen anses en bedömning av rörelsens 
ekonomiska ställning i huvudsak kunnat göras. Åtalet bifalls därför inte. Därmed frias B.H. i 
tingsrätten för bokföringsbrott.  
 
Hovrätten för Nedre Norrland 
 
Åklagaren överklagar tingsrättens dom till hovrätten och vill att åtalet ska bifallas och att 
påföljden ska bli villkorlig dom och böter. B.H. hävdar att han inte är kunnig i bokföring och 
att han först i december 1999 förstod att pengarna inte skulle betalas tillbaka, de är fortfarande 
inte tillbaka lämnade till bolaget. Han och revisorn hade en diskussion angående fordran när 
årsredovisningen skulle skrivar under men med delade meningar. Hovrätten kommer fram till 
att B.H. åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet på grund av oaktsamhet för att han inte 
värderat fordran korrekt. Därmed har bolagets ekonomiska ställning till följd härav inte i 
huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Hovrätten dömer B.H. för 
bokföringsbrott enligt brottsbalken 11 kap. 5 § och brottet bedöms inte som ringa. Straffet blir 
villkorlig dom och 50 dagsböter á 150 kronor.  
 
Högsta domstolen 
 
B.H. överklagar domen till Högsta domstolen. Riksåklagaren justerar beskrivningen av 
gärningen till att B.H inte har handlat uppsåtligt och att 0 kronor borde beloppet vara som 
fordringarna skulle ha skrivits ned till.  
B.H. anger att följande år gjordes nedskrivning till 0 kronor i årsbokslutet och i deklarationen 
till skattemyndigheten lämnades en fullständig redovisningen. Det var detta som gjorde att en 
undersökning inleddes av skattemyndigheten och polismyndigheten. Högsta domstolen 
kommer fram till att det nominella belopp som B.H. tagit upp fordringarna till orsakar att 
rörelsens resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 
Men för att B.H. ska kunna dömas till straffrättsligt ansvar ska han ha varit oaktsam. I detta 
fallet tillkommen en del ursäktande omständigheter bland annat att de övriga delägarna i 
bolaget kände till förhållandet med fordringarna till A.S. och att följden kunde blir ett 
straffrättsligt ansvar visste inte ens bolagets revisor. Högsta domstolen anser inte att B.H. 
handlat oaktsamt när de gör sin samlade bedömning. Åtalet ogillas därmed. Med detta frias 
B.H. i Högsta domstolen för bokföringsbrott. Detta blir mål nr: B 4814-03 i Högsta 
domstolen.         
 
3.4 NJA 2007:55 
  
Detta rättsfall är hämtat från NJA 2007 s. 451 (NJA 2007:55). Det handlar om P.B. som är 
författare och har givit ut ett flertal thriller böcker. När filmbranschen frågade honom om han 
kunde skriva ett filmmanus, uppmanades han att köpa ett aktiebolag. Detta gjorde han med 
hjälp av en revisor och bolagets namn ändrades till Eleonore & Marcus AB. Något 
aktiekapital behövde han inte betala för hans ”intellektuella kapital” kunde stå som insats. 
Bolaget bedrev dock aldrig någon verksamhet förutom när P.B. fick en ersättning på 26 000 
kronor för en filmoption som han tog upp i bolagets deklaration, i och med detta uppkom en 
skatteskuld. Han överförde även sitt telefonabonnemang på bolaget. Räkningarna som kom 
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varje kvartal var på 3000-4000 kronor, dessa betalade han dock själv och samtalen var av 
privat karaktär. P.B. bokförde inget av dessa belopp och fick så småningom påminnelse från 
PRV att han skulle lämna in en årsredovisning och att han riskerade att få betala 
förseningsavgifter. 
 
Södra Roslags tingsrätt 
 
Allmän åklagare väcker åtal mot P.B. för bokföringsbrott i enlighet med brottsbalken 11 kap 5 
§ och hävdar att P.B. uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten. Han 
har inte utfört någon löpande bokföring under tiden mellan den 7 september 2001 och den 18 
maj 2004. Samt har inte upprättat någon årsredovisning för tiden 2001-09-01—2002-12-31. 
Därför kan inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning bedömas i huvudsak 
med hjälp av bokföringen eftersom den saknas. Södra Roslags tingsrätt tvångslikviderade 
företaget den 18 maj 2004 samt satte det i konkurs den 22 juni 2004. Tingsrätten är medveten 
om att det inte bedrivits någon verksamhet i företaget men anser att optionsintäkten, 
telefonräkningarna samt avgift för den uteblivna årsredovisningen borde ha bokförts. 
Tingsrätten dömer därmed P.B. för ringa bokföringsbrott till 50 dagsböter á 30 kr.  
 
Svea hovrätt 
 
Åklagaren är inte nöjd med domen utan vill att P.B. ska dömas för bokföringsbrott av 
normalgraden och överklagar därmed tingsrättens dom till Svea hovrätt. Åklagaren vill även 
att påföljden ska bli villkorlig dom och böter. Hovrätten gör en annan bedömning än 
tingsrätten och tycker inte att bokföringsbrottet är ringa och dömer därmed P.B. till villkorlig 
dom och 50 dagsböter á 700 kronor.   
 
Högsta domstolen 
 
Nu överklagar P.B. Svea hovrätts dom till Högsta domstolen och vill att tingsrättens domslut 
ska gälla istället, han vill att Högsta domstolen ska sänka storleken på dagsboten. Högsta 
domstolens uppgift är att avgöra om bokföringsbrottet P.B. gjort ska bedömas som ringa eller 
ej. Högsta domstolen ser allvarligt på bokföringsbrott och om ett sådant brott ska betraktas 
som ringa ska det finnas starka skäl för det. Högsta domstolen hänvisar även till rättsfall NJA 
2004 s. 618 som vi redogjort för tidigare. Efter att Högsta domstolen gjort en 
helhetsbedömning av omständigheterna döms P.B. till bokföringsbrott av normalgraden och 
påföljden blir villkorlig dom och 50 dagsböter det vill säga samma som hovrätten dömde, 
Högsta domstolen sänker däremot dagsboten till 30 kr. Detta blir mål nr: B 3217-06 i Högsta 
domstolen.  
 
Sammanfattning 
 
Vi har i detta kapitel redogjort för 4 olika rättsfall, i det första fallet NJA 2004:69 och det sista 
NJA 2007:55 fanns ingen bokföring alls eller den var upprättad för sent. I det andra NJA 
2005:30 och tredje NJA 2006:75 fallet fanns en bokföring som rätten skulle bedöma om 
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak går att bedöma med hjälp av 
den bokföring som finns. I nästa kapitel går vi igenom den litteratur vi använt oss av. Den är 
presenterad under rubrikerna bokföringsbrott, huvudsakskriteriet och förenkling av 
huvudsakskriteriet. 
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4 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel behandlar vi den litteratur som vi använt oss av. Här skriver vi under 
bokföringsbrott om; redovisning, bokföringslagens bestämmelser om bokföringsskyldigheten, 
årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och revisionslagen. Årsredovisningslagen har 
betydelse för den anger vilka delar som ska finnas med i en årsredovisning. I aktiebolagslagen 
finns det uppgifter om när årsredovisningen ska vara färdigställd. I revisionslagen finns det 
uppgifter om när revisorn är skyldig att anmäla vid misstanke om brott. Under 
huvudsakskriteriet har vi tagit upp brottsbalken, ett förarbete till BrB 11 kap. 5 §, 
legalitetsprincipen samt en artikel om bokföringsbrott och legalitet. Legalitetsprincipen har vi 
tagit med därför att huvudsakskriteriet är en straffbestämmelse som grundar sig i 
legalitetsprincipen. Under förenkling av huvudsakskriteriet har vi tagit upp Den elofssonska 
metoden. På slutet kommer det en kort sammanfattning. 
 
4.1 Bokföringsbrott 
 
4.1.1 Redovisning 
 
Begreppet redovisning omfattar både intern redovisning och extern redovisning. Den interna 
redovisningens syfte är till för att företagsledningen lättare ska kunna kontrollera och styra 
företaget. Vad beträffar den interna redovisningen så finns den inte reglerad i någon lag. Den 
externa redovisningen omfattas av löpande bokföring, där företagets affärshändelser samlas in 
och så småningom sammanställs och mynnar ut i delårsrapporter, bokslut, årsredovisning och 
koncernredovisning. Den löpande bokföringen som företaget utför redovisas inte offentligt 
men det är ju från den som företaget hämtar uppgifter ifrån när de upprättar sina årsbokslut, 
årsredovisningar och koncernredovisningar och de är offentliga. Årsredovisningar och 
koncernredovisningars främsta syfte är att ge information till företagets intressenter om olika 
affärshändelser som ägt rum under året och hur den ekonomiska ställningen ser ut. Den 
externa redovisningen är reglerad i lag. Lagar som bokföringslagen, årsredovisningslagen och 
aktiebolagslagen, är utformade som ramlagar, vilket innebär att de innehåller i stort sett 
endast de grundläggande normerna för redovisningen och måste därför fyllas ut med 
kompletterande normgivning. Bokföringslagen hänvisar till god redovisningssed2 och 
årsredovisningslagen hänvisar till god redovisningssed och en rättvisande bild3 (Dahlqvist & 
Elofsson 2005, s. 15-16). 
 
4.1.2 Bokföringslagens bestämmelser om bokföringsskyldigheten 
 
En juridisk person är bokföringsskyldig om den inte omfattas av undantag (BFL 2 kap. 1-5 
§§). Ett exempel är att en ideell förening är bokföringsskyldig endast om tillgångarna 
överstiger en och en halv miljon kronor eller om den bedriver näringsverksamhet. Däremot är 
inte konkursbon, staten, kommunerna och landstingen bokföringsskyldiga. En fysisk person 
är bokföringsskyldig när han/hon bedriver näringsverksamhet (BFL 2 kap. 1 §, 2 §, 5 §, 6 §). 

                                                 
2 God redovisningssed innebär att man följer lag och redovisningsprinciper som är intagna i lag. Det är också 
”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. (Prop. 1995/96:10 
ÅRL – Författningskommentar ÅRL s.508) 
3 Rättvisande bild innebär en korrekt bild av händelser, effekter från transaktioner och redovisningsvillkor för 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som beskrivs i Föreställningsramen. (IAS 1, pkt 13) 
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Företag i den fortsatta texten är en juridisk eller en fysisk person som är bokföringsskyldiga 
enligt Bokföringslagen (BFL 7 kap. 2 §). 
 
Bokföringsskyldighet innebär att ett företag ska bokföra alla affärshändelser löpande både i 
registreringsordning, grundbokföring, och i systematisk ordning, huvudbokföring. Det ska 
utföras på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand kontrollera bokföringsposterna och 
överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Senast påföljande arbetsdag ska 
kontanta in- och utbetalningar bokföras och så snart som möjligt ska andra affärshändelser 
bokföras. Företag vars omsättning understiger tre miljoner kronor och som ska avsluta sin 
bokföring med ett årsbokslut får vänta med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. 
Alla obetalda fordringar och skulder ska dock bokföras vid räkenskapsårets utgång. Det ska 
finnas en verifikation för varje affärshändelse. Om det förekommer likartade affärshändelser 
och det finns svårigheter att upprätta verifikationer från vart och ett av affärshändelserna, kan 
dessa dokumenteras på en gemensam verifikation. Det kan till exempel vara uppgifter från en 
kassaapparat. På verifikationen ska det finnas uppgifter om vad det avser, belopp, vilket 
datum affärshändelsen har inträffat samt vilken motpart som är berörd. Den ska även 
innehålla ett verifikationsnummer. Hos företagen ska det även finnas en 
systemdokumentation vilket är en beskrivning på hur bokföringssystemet är uppbyggt samt en 
behandlingshistorik vilket gör det möjligt att förstå och följa enskilda bokföringsposters 
behandling (BFL 4 kap. 1 §, BFL 5 kap. 1 §, 2 §, 6 §, 7 §, 11 §).  
 
Företag ska följa bokföringsskyldigheten på ett sådant sätt som stämmer överens med god 
redovisningssed (BFL 4 kap. 2 §). God redovisningssed innebär att man följer lag och 
redovisningsprinciper som är intagna i lag. Det är också ”faktiskt förekommande praxis hos 
en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (Prop. 1995/96:10 ÅRL – 
Författningskommentar ÅRL s. 508). Allmänna råd och rekommendationer från 
Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Finansinspektionen har särskild stor betydelse 
vid tolkning och utfyllnad av lagens regler (Prop. 1995/96:10 ÅRL – Författningskommentar 
ÅRL s. 508). I sista hand bedömer domstolen vad som utgör god redovisningssed med 
utgångspunkt från regler i bokföringslagen och årsredovisningslagen (Prop. 1998/99:130 BFL 
– Författningskommentar BFL s. 252). 
 
Den löpande bokföringen ska avslutas med en årsredovisning, årsbokslut eller förenklat 
årsbokslut (BFL 6 kap). En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, 
noter och en förvaltningsberättelse, vad gäller större företag4 ska även en finansieringsanalys 
ingå. Årsredovisningen ska göras i enlighet med god redovisningssed och på ett överskådligt 
sätt. Resultaträkningen, balansräkningen och noterna ska ge en rättvisande bild av företagets 
resultat och ställning. (ÅRL 2 kap 1 §, 2 §, 3 §). Ett årsbokslut och ett förenklat årsbokslut ska 
innehålla en balansräkning och en resultaträkning (BFL 6 kap 4 §, 10 §). En årsredovisning 
ska var klar och lämnad till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie bolagsstämman i 
ett aktiebolag (ÅRL 8 kap 2 §) och bolagsstämman ska hållas inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång (ABL 7 kap 10 §). Ett årsbokslut ska vara klart så snart som möjligt, 
dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (BFL 6 kap 11 §).  
 
All räkenskapsinformation ska arkiveras och bevaras på ett varaktigt och lätt åtkomligt sätt i 
tio år (BFL 7 kap 1 §, 2 §). 
 

                                                 
4 Större företag är företag som är börsnoterade eller har mer än 50 anställda och/eller nettoomsättningen är mer 
än 50 miljoner kronor och/eller balansomslutningen är mer än 25 miljoner kronor. (ÅRL 1 kap. 3 § pkt. 3) 
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4.1.3 Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
Årsredovisningslagen gäller för de företag som enligt bokföringslagen 6 kap. 1 § är skyldiga 
att upprätta en årsredovisning (ÅRL 1 kap. 1 §). Företag som ingår här är aktiebolag, 
ekonomiska föreningar, handelsbolag om det finns juridiska personer som är delägare och 
bokföringsskyldiga stiftelser. Lagen gäller även för företag som har mer än 50 anställda 
eller/och mer än 25 miljoner kronor i balansomslutning eller/och mer än 50 miljoner kronor i 
nettoomsättning varav minst 2 av dessa kriterier ska var uppfyllda (BFL 6 kap. 1 §). De delar 
en årsredovisning ska bestå av är en balansräkning, en resultaträkning, noter och 
förvaltningsberättelse. Vad beträffar större företag så ska de även göra en finansieringsanalys 
(ÅRL 2 kap. 1 §). Årsredovisningen ska vara överskådlig och överensstämma med god 
redovisningssed (ÅRL 2 kap. 2 §). Den ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och 
ställning (ÅRL 2 kap. 3 §). I 4 kapitlet i årsredovisningslagen finns regler för hur tillgångar 
ska värderas, man skiljer på anläggningstillgångar5 och omsättningstillgångar6 (ÅRL 4 kap. 1 
§). 
 
När årsredovisningen är klar ska den lämnas till revisorer för granskning, detta ska ske för 
aktiebolag senast sex veckor före bolagsstämman, för ekonomiska föreningar en månad före 
föreningsstämman och för övriga företag gäller senast fyra månader efter slutet på 
räkenskapsåret (ÅRL 8 kap. 2 §). När sedan årsredovisningen är fastställd ska den och 
revisionsberättelsen offentliggöras, detta sker bland annat genom att årsredovisningen och 
revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket som är registreringsmyndighet (ÅRL 8 kap. 1 
§).   För aktiebolag gäller att de ska skicka in bevittnade kopior på årsredovisningen och 
revisionsberättelsen inom en månad efter bolagsstämman (ÅRL 8 kap. 3 § pkt. 1). Vad 
beträffar ekonomiska föreningar så ska kopior på deras årsredovisning och revisionsberättelse 
finnas tillgänglig senast en månad efter föreningsstämman för de som är intresserade, den 
behöver inte skickas till Bolagsverket om de inte begär det (ÅRL 8 kap. 3 § pkt. 2). 
Handelsbolag som har juridiska personer som delägare ska skicka kopior på sin 
årsredovisning och revisionsberättelse så att Bolagsverket har dem inom sex månader efter 
räkenskapsårets slut (ÅRL 8 kap. 3 § pkt. 3). För stiftelser gäller att efter slutet på 
räkenskapsåret ska de skicka kopior av sin årsredovisning och revisionsberättelse till 
registreringsmyndigheten inom sex månader (ÅRL 8 kap. 3 § pkt. 4). För övriga företag 
räcker det att kopior av deras årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga senast 
sex månader efter utgången av räkenskapsåret för de som är intresserade, de behöver inte 
skickas till registreringsmyndigheten förutom om de kräver det (ÅRL 8 kap. 3 § pkt. 5). 
 
När registreringsmyndigheten fått in ett aktiebolags eller ett handelsbolags årsredovisning och 
revisionsberättelse kungörs detta i myndighetens tidning (ÅRL 8 kap. 4 §). 
Registreringsmyndigheten ska dessutom registrera aktiebolagens årsredovisning och 
revisionsberättelse i aktiebolagsregistret (ÅRL 8 kap. 3 b §). Om ett aktiebolag inte skickat in 
vidimerade kopior på deras årsredovisning och revisionsberättelse inom sju månader efter det 
att räkenskapsåret har gått ut ska de betala förseningsavgift till staten (ÅRL 8 kap, 5 §, 6 §). 
Ett aktiebolags verkställande direktör och styrelseledamöter blir solidariskt ansvariga för 
bolagets förpliktelse som uppkommer om inte kopior av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen skickats till registreringsmyndigheten inom femton månader efter det att 
räkenskapsåret är slut (8 kap. 12 §). 
 

                                                 
5 ”Tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. (ÅRL 4 kap. 1 §)  
6  Annan tillgång än anläggningstillgång (ÅRL 4 kap. 1 §). 
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4.1.4 Aktiebolagslagen (2005:551) 
 
Aktiebolagslagen gäller för aktiebolag (ABL 1 kap. 1 §) och det finns två slag av aktiebolag, 
privata och publika (ABL 1 kap. 2 §). För privata aktiebolag ska aktiekapitalet bestå av minst 
100.000 kronor (ABL 1 kap. 5 §) och för publika ska det vara minst 500.000 kronor (ABL 2 
kap. 14 §). De som äger aktierna i ett aktiebolag är inte personligen betalningsansvariga för 
förpliktelser som aktiebolaget har, vissa undantag finns dock för advokataktiebolag (ABL 1 
kap. 3 §). I ett aktiebolag ska det finnas en styrelse med en eller flera ledamöter (ABL 8 kap. 
1 §), som ansvarar för bolagets organisation och angelägenheter. De ska se till så att 
bokföringen och bolagets ekonomi kontrolleras regelbundet (ABL 8 kap. 4 §), styrelsen får 
utse en verkställande direktör som sköter om dessa arbetsuppgifter (ABL 8 kap. 27 §). Varje 
år ska en ordinarie bolagsstämma hållas av aktieägarna, detta ska ske inom sex månader från 
det att räkenskapsåret är slut, på bolagsstämman lägger styrelsen fram årsredovisningen och 
revisionsberättelsen för aktieägarna (ABL 7 kap. 10 §). 
 
Det finns krav på att ”ett aktiebolag ska ha minst en revisor” (ABL 9 kap. 1 §), som ska 
granska bokföringen och årsredovisningen samt titta på hur styrelsen och den verkställande 
direktören förvaltar bolaget (ABL 9 kap. 3 §). Revisorn ska efter att ha fullgjort sina 
förpliktelser lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman (ABL 9 kap. 5 §)      

 
4.1.5 Revisionslagen (1999:1079) 
 
Bestämmelserna i revisionslagen gäller företag som enligt bokföringslagen är skyldiga att 
avsluta sin bokföring med en årsredovisning (Revisionslag 1 §, 2 §). Ett företag måste ha 
minst en revisor vars arbetsuppgifter är att gå igenom företagets bokföring, titta så att 
årsredovisningen är korrekt och kontrollera att företagets ledning har förvaltat bolaget på ett 
bra sätt. Revisorn ska utföra sina arbetsuppgifter så ingående och omfattande att de stämmer 
överens med god revisionssed. Finns det något att klaga över ska revisorn göra erinringar och 
påpekanden till företagsledningen i samband med revisionen, detta ska även skrivas ner i ett 
protokoll. Företagsledningen är även skyldig att ge den hjälp och lämna de upplysningar som 
revisorn vill ha (Revisionslag 3 §, 5 §, 7 §, 8 §, 34 §). Senast fem och en halv månad efter 
räkenskapsårets utgång ska revisorns avsluta sin revision med en revisionsberättelse som ska 
lämnas till företagsledningen. Revisionsberättelsen ska innehålla företagets namn, 
organisationsnummer eller personnummer, vilken räkenskapsperiod som avses samt vilka 
normsystem som företaget har tillämpat i sin redovisning. Revisorn ska även ange vilken dag 
revisionen avslutades samt skriva under den med sin namnteckning (Revisionslag 6 §, 27 §, 
27 a §).    
 
Revisorn ska uppge i revisionsberättelsen vilka normsystem för revision som han/hon använt 
sig utav. Har revisorn en avvikande mening gentemot företagsledningens ska detta anges, 
anser revisorn att revisionen varit begränsad eller att underlag saknas för att kunna göra 
uttalanden ska detta anges. Annars ska revisorn uttala sig om företaget har upprättat 
årsredovisningen och förvaltningsberättelsen i enlighet med årsredovisningslagens 
bestämmelser och om den ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Har detta 
inte skett utan att det har utelämnats viktiga upplysningar ska revisorn ange detta. Om 
revisorn funnit att någon i företagsledningen gjort sig skyldig till någon försummelse ska 
revisorn anmärka på detta i revisionsberättelsen. Revisorn ska även anmärka på om företaget 
inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med skattebetalningslagen. Revisorn får även lämna 
information som han/hon anser tredje man bör få kännedom om (Revisionslag 28 §, 29 §, 30 
§, 31 §). 
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En kopia av revisionsberättelsen ska genast skickas till Skatteverket om den innehåller 
anmärkning om att någon i företagsledningen gjort sig skyldig till försummelse, uttalanden 
om att årsredovisningslagen inte följts eller uttalanden om att skyldigheter som företaget har 
enligt skattebetalningslagen inte fullgjorts (Revisionslag 32 a §). 
 
Revisorn har tystnadsplikt och får inte lämna information till obehöriga om företagets 
angelägenheter som han/hon får tillgång till under sitt revisionsuppdrag om det kan skada 
företaget (Revisionslag 35 §). Revisorn är däremot skyldig att lämna upplysningar om 
företaget till medrevisor, ny revisor, konkursförvaltaren om företaget försatts i konkurs och på 
begäran av en förundersökningsledare i brottsmål (Revisionslag 36 §). 
 
4.2 Huvudsakskriteriet  
 
4.2.1 Brottsbalken 
 
Om man inte följer bestämmelserna i bokföringslagen kan man bli dömd för bokföringsbrott  
enligt straffbestämmelsen i brottsbalken 11 kap. 5 § som lyder: 

 

”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  

 
4.2.2 Borgenärsbrotten: en översyn av 11 kap. brottsbalken (SOU 1996:30) 
 
I SOU 1996:30 på s. 118-119 finns det en förklaring på vad lagstiftaren menade när de 
använde begreppen ”rörelsens förlopp samt ekonomiska resultat eller ställning” och ”i 
huvudsak”. Det står följande: 

 
”Vad som i bestämmelsen sägs om ”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller 
ställning” ansluter till lydelsen av 2 § andra stycket i bokföringslagen. Den 
ändring av straffbestämmelsen som i detta avseende gjordes i samband med att 
bokföringsbrottet var föremål för en lagstiftningsöversyn år 1982 avsågs inte 
innebära någon ändring i sak (prop. 1981/82:85 s. 30). I dess dåvarande lydelse 
hade straffbestämmelsen överförts till brottsbalken från strafflagen utan ändring 
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i gärningsbeskrivningen. I strafflagen hade i sin tur motsvarande bestämmelse 
införts år 1942 i samband med den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. I 
förarbetena till den bestämmelsen framhölls i fråga om kravet på att ställningen 
och rörelsens gång inte kunde i huvudsak bedömas, att det för straffbarhet 
förutsattes att felet var sådant att vid granskningen av böckerna rätta 
sammanhanget lätt undandrog sig uppmärksamheten, att straffbarhet förelåg om 
sanningen väl kunde utrönas av böckerna men först efter mödosam forskning 
samt att ansvar inte skulle inträda för obetydliga oriktigheter i bokföringen 
(SOU 1940:20 s 231)” 

 
På samma sida fortsätter det med: 
 

”Dessa motivuttalanden får alltjämt anses ha aktualitet. Från rättspraxis kan 
nämnas NJA 1986 s. 779. Högsta domstolen fann i det fallet att en försummelse, 
som bestod i att verifikationer var bristfälliga på så sätt att de inte upptog till 
vem utbetalning skett, inte var av sådan art och omfattning att rörelsen resultat 
och ställning i följd därav inte i huvudsak kunde bedömas med ledning av 
bokföringen. Ett flertal minde felaktigheter kan emellertid tillsammans så 
förringa bokföringens värde att förutsättningar för ansvar föreligger fastän felen 
vart och ett sett för sig inte är straffbara (se t.ex. 1944 s. 478).” 

 
4.2.3 Legalitetsprincipen 
 
Inom straffrätten tillämpas legalitetsprincipen mycket strikt, rättssäkerheten för den enskilde 
individen är viktigast och sätts i fokus (Lehrberg 2006, s. 80). Legalitetsprincipen innebär att 
ingen kan dömas till ett straff eller ansvar för en gärning förutom om det finns uttryckligt stöd 
i lagen för det ”inget straff utan lag”. En människa kan ej heller dömas till ett strängare straff 
än vad som tillämpades då brottet begicks (Europeiska konventionen d. 4 nov 1950 om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, art 7 – Inget straff utan lag).  
Det finns även ett förbud mot retroaktiv lagstiftning inom straffrätten vilket innebär att en 
människa inte kan bli dömd för en gärning om gärningen inte var belagd med straff vid den 
tidpunkten som när gärningen begicks (Lehrberg 2006, s. 80). Om en människa blir anklagad 
för ett brott, har han/hon rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid, den ska vara offentlig 
och domstolen ska vara opartisk och upprättad enligt lag. Den anklagade ska ha rätt att 
försvara sig personligen eller med hjälp av ett rättegångsbiträde och ska betraktas som 
oskyldig tills dess domen avkunnas, som ska vara offentlig (Europeiska konventionen d. 4 
nov 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, art 6 – 
Rätt till en rättvis rättegång, pkt 1, 2, 3 c). 
 
Den som dömts i ett brottsmål av en domstol, har rätt att av en högre domstol få påföljden 
eller skuldfrågan omprövad. Man kan heller inte straffas eller lagföras två gånger för samma 
brott om man blivit slutligt dömd eller frikänd för ett brott (Europeiska konventionen d. 4 nov 
1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Protokoll nr 7 
(d. 22 nov. 1984) art 2 – Rätt till överklagande i brottmål och art 4 – Rätt att inte bli lagförd 
eller straffad två gånger).  
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4.2.4 Bokföringsbrott och legalitet 
 
Följande text är hämtat ur artikeln ”Bokföringsbrott och legalitet” i Svensk Juristtidning och 
skriven av Petter Asp. Vi har bara tagit med utvalda delar av artikeln som varit relevanta för 
vår uppsats, därmed är meningarna uttagna ifrån sitt sammanhang i artikeln. För den som vill 
läsa hela artikeln finns den hos Svensk Juristtidning 1999 häfte 1 s. 16-47.   
 
I brottsbalken 11 kap. 5 § är bokföringsbrottet formulerat på tre olika sätt. Det första är att 
bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen ska åsidosättas. Det andra är att åsidosättandet 
ska vara så avvikande att det medför att förelsens förlopp eller dess ekonomiska resultat eller 
ställning inte kan bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen. Det tredje och sista är att 
brotten kan begås genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller underlåta att bevara 
räkenskapsmaterial eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt. Det utgör 
ett självständigt brottsrekvisit för bokföringsbrott att åsidosätta bokföringsskyldigheten enligt 
bokföringslagen. Vad är då ett åsidosättande, bedömningen är något komplicerad för det beror 
på förhållandet mellan god redovisningssed och bokföringslagen. Asp skriver att begreppet 
god redovisningssed har formulerats av Thorell som en tolkning av lagtext och enligt prop. 
1975:107 som ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets 
bokföringsskyldiga”, förhållandet mellan praxis och lag beror förmodligen på att 
bokföringslagen är konstruerad som en ramlag (Asp, 1999).  
 
Man kan säga att bokföringsbrottet är brott mot god redovisningssed. Det finns inget klart 
svar på i hur stor omfattning åsidosättandet av god redovisningssed ska vara för att vara 
straffbelagt. Asp hänvisar till Löfmarck som skrivit att det kan ha skett betydande avvikelser 
från god redovisningssed utan att brott föreligger. Det viktigaste är att bokföringen är en 
informationskälla angående rörelsen. När en översyn av bokföringsbrott gjordes år 1982 i 
prop. 1981/82:85 kom utredningen fram till att begreppet god redovisningssed var för vagt för 
att man skulle kriminalisera en avvikelse. Det som är avgörande för bokföringsbrottet är om 
huvudsaksrekvisitet är uppfyllt. Asp drar slutsatsen att om man bara avviker från god 
redovisningssed men följer bokföringslagen i övrigt är det svårt att uppfylla 
huvudsaksrekvisitet eller effektrekvisitet som han kallar det. Detta har även visat sig i praxis 
då det först vid ganska stora brister i bokföringen ansetts vara bokföringsbrott (Asp, 1999).  
 
En rättsstatlig princip är att straffrätten omfattas av legalitetsprincipen, vilket innebär att en 
domstol inte kan döma någon till ett straff utan att det står inskrivet i en lag att handlingen är 
straffbar. Det finns även krav på att strafföreskrifterna ska vara någorlunda preciserade så att 
medborgarna får ledning av dem, det så kallade obestämdhetsförbudet. Det finns dock ett 
problem angående obestämdhetsförbudet och det är att det i viss mån måste var tillåtet med 
obestämda strafföreskrifter och rekvisit som fordrar olika former av bedömningar. ”Frågan 
blir därför snarast hur obestämda strafföreskrifterna får vara innan de strider mot 
legalitetsprincipen”. (Asp, 1999) Från legalitetssynpunkt är den mindre obestämda 
strafföreskriften att föredra, för i grunden är legalitetsprincipen inte en absolut regel utan just 
en princip. Asp skriver att Frände anser att det är risk att de allmänna bestämmelserna rörande 
straffansvar helt förlorar sin betydelse om de inte har en obestämd utformning. Reglerna ska 
kunna tillämpas på alla typer av gärningar (Asp, 1999). 
 
Det finns en komplett kedja med föreskriftskrav. I brottsbalken 11 kap. 5 § finns hänvisning 
till bokföringslagen som i sin tur hänvisar till god redovisningssed. Enligt ordalydelsen i 
lagtexten i brottsbalken 11 kap. 5 § omfattas god redovisningssed av en kriminalisering, 
obestämdhetsförbudet är dock det stora problemet. Enligt svensk grundlag, RF 8:3, ska 
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riksdagen i lagform stifta straffrättsliga bestämmelser. Riksdagen kan delegera till regeringen 
enligt RF 8:7 st. 1 att meddela strafföreskrifter om brotten kan ge maxböter. Inom 
bokföringsbrott och den straffrättsliga bedömningen av det, finns bara föreskrifter i form av 
lag som är stiftade av riksdagen. Bokföringsnämndens rekommendationer det vill säga normer 
och allmänna råd är inte bindande i domstol i den utsträckning som en föreskrift är. Men att 
fylla ut normerna är tillåten i stor utsträckning (Asp, 1999). 
 
Brottsbalken 11 kap. 5 § bör även gälla avvikelser från god redovisningssed om 
huvudsaksrekvisitet är uppfyllt och hindras därmed inte av legalitetsprincipen. Den 
kriminalisering som finns i brottsbalken 11 kap. 5 § anses inte vara för obestämd med tanke 
på vad som allmänt godtas och den lagstiftning vi har. Det har framkommit i HD i ett notisfall 
(NJA 1990 B10) att även om man åsidosatt sin bokföringsskyldighet så är det ändå 
huvudsaksrekvisitet som är det viktigaste rekvisitet som begränsar brottsbalken 11 kap. 5 § 
tillämpningsområde (Asp, 1999).     
 
4.3 Förenkling av huvudsakskriteriet 
 
4.3.1 Den elofssonska metoden 
 
Denna metod är skriven av Sigurd Elofsson och finns beskriven i boken ”Bokföringsbrott och 
bokföringslagen” av Dahlqvist och Elofsson (2005, s.136). Den är ett förslag på hur man 
skulle kunna förenkla tolkningen av huvudsakskriteriet. Ett mått som Den elofssonska 
metoden använder, är att det bokförda värdet får max avvika med 30 % från det verkliga 
värdet. Det bokförda värdet kan då vara 70-100 % eller 100-130 % av det verkliga värdet utan 
att det behöver vara straffbart.  
 
Den elofssonska metoden innehåller två formler, huvudsaksformeln och bedömningsformeln. 
Huvudsaksformeln kan användas när bokföringen innehåller felaktiga uppgifter. Man mäter 
då hur väl uppgifterna stämmer överens med dem som kommit fram genom en utredning. 
Man tar det bokförda värdet och delar det med värdet enligt utredningen och multiplicerar 
med 100. Nu ser man hur stor del av verkligheten som har bokförts. Blir värdet mellan 0,7 
och 1,3 leder det inte till straffansvar (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.140). 
Bedömningsformeln används när dokumentationen inte håller måttet. Detta kan vara att det är 
ofullständiga verifikationer, systemdokumentationer eller liknande handlingar. Det går då inte 
med hjälp av bokföringen att se vad affärshändelserna syftar på (Dahlqvist & Elofsson 2005, 
s.17). 
 
En intressant aspekt att belysa har att göra med revisorns anmärkningsplikt. Revisorn ska 
anmärka på väsentliga fel men det betyder inte att felet är straffbart. För att bli straffad krävs 
det att ”det inte går att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp eller ekonomiska resultat eller 
ställning” (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.136). 
 
Det är viktigt att inte bara se till procentsatsen. Både huvudsaksformeln och 
bedömningsformeln handlar om att mäta i procent. Men trots att avvikelsen är stor i procent 
behöver den inte vara det i kronor räknat, och då kan det vara att talet som avviker är så litet 
att en bedömning inte skulle påverkas utav detta. Det skulle alltså gå att i huvudsak bedöma 
den ekonomiska verkligheten med ledning av bokföringen, trots den stora procentuella 
avvikelsen (Dahlqvist & Elofsson 2005, s.136). Nedan är ett exempel som beskriver detta bra. 



  
25 

 

 
Antag att ett företag, som enligt sin årsredovisning har en omsättning på 
10 miljoner kronor, ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 
10 000 kronor och ett eget kapital på 1 miljon kronor, i själva verket har 
ett resultat på 5 000 kronor. Resultatet har således redovisats 100 % för 
högt i bokföringen. Trots detta går det att i huvudsak bedöma företagets 
ekonomiska resultat och ställning med ledning av bokföringen. En 
initierad bedömare skulle nämligen inte ändra sin bedömning av det 
aktuella företaget bara för att resultatet redovisats med 5 000 kronor för 
högt belopp. Det är ett försumbart belopp i sammanhanget. 

Figur 2, källa: Exempel från boken Bokföringsbrott och bokföringslagen s. 139 (Dahlqvist & Elofsson 2005) 
 
 
Här följer ytterligare ett exempel på tillämpning av huvudsaksformeln 

 
X har inte löpande bokfört en affärshändelse, som inbringat 100 000 kr på 
bankkontot. Vi vill se hur ställningsmåttet summa tillgångar har påverkats 
av felet. Hur stora var de bokförda tillgångarna vid tidpunkten för 
affärshändelsen? 
Vi ser att de var 80 000 kr. Enligt utredningen skulle däremot tillgångarna 
ha varit 80 000 kr + 100 000 kr = 180 000 kr. (80 000/180 000) x 100 = 44 
Det vill säga bokföringen återspeglar endast 44 % av verkligheten. Det går 
alltså inte att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp med ledning av 
bokföringen. 

     Figur 3, källa: Exempel från boken Bokföringsbrott och bokföringslagen s. 141 (Dahlqvist & Elofsson 2005) 
 
 
Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi bland annat redogjort för bokföringslagen, årsredovisningslagen, 
aktiebolagslagen, revisionslagen, brottsbalken 11 kap. 5 §, legalitetsprincipen och Den 
elofssonska metoden. I nästa kapitel ska vi gå vidare med att redogöra för de svar vi fått ifrån 
våra respondenter på Ekobrottsmyndigheten och från Sigurd Elofsson. 
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5 Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för de intervjuer som har genomförts och berättar lite om 
respondenterna. 
 
Vi har intervjuat två Ekorevisorer på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. De intervjuerna 
gjordes den 21 april 2008.  Inför intervjuerna mailades frågorna till respondenterna som då 
fick chans att förbereda sig. Under intervjuerna skrev vi båda ner deras svar och hela 
intervjuerna finns att läsa i bilaga 3 och 4. Den tredje intervjun gjordes med Sigurd Elofsson 
via telefon den 15 maj 2008. Även han fick frågorna mailade till sig i förväg, hans frågor och 
svar finns i bilaga 5 och 6.  
 
5.1 Ekobrottsmyndigheten 
 
Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet som har hand om den största delen av all 
ekobrottsbekämpning i Sverige. De har 400 specialutbildade åklagare, poliser, ekorevisorer 
och ekosekreterare och specialister som arbetar tillsammans. EBM utreder bland annat 
bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, skattebrott och insiderbrott. EBM riktar i första hand 
in sig på den grova ekonomiska brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten 
där straffvärdet inte är högt men där lagföringen har ett förebyggande syfte. EBM utreder 
cirka 4 000 ärenden per år, varav cirka 1 000 ärenden leder till åtal. En viktig uppgift är 
myndighetens satsningar på det brottsförebyggande arbetet.  
(http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____5.aspx) 
 
5.2 Ekorevisor Sverker Lundh 
 
Sverker Lundh arbetar som ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg och har gjort det 
sedan det startade år 1998. Dessförinnan arbetade han hos polisens ekorotel sedan 1991. Hans 
arbetsuppgifter är att bedöma räkenskapsmaterial och utreda om företag kan ha gjort sig 
skyldiga till bokföringsbrott eller oredlighetsbrott och arbetar som sakkunnig gentemot 
åklagare och polis.  
 
5.2.1 Intervju med ekorevisor Sverker Lundh 
 
Bokföringsbrott 
 
På frågorna hur processen går till när ett företag blir dömd för bokföringsbrott, i vilka 
sammanhang man kan bli dömd och vilka som är vanligast svarar han att företag blir inte 
dömda för bokföringsbrott, utan det är en företrädare för bolaget som blir dömd. Lundh har 
under det sista året arbetat som mängdekonom, då utreder man mängdbrott, projektbrott och 
särskilda brott. Mängdbrott innebär att utredningstiden får ta max 8 timmar, de som bedöms 
som mängdbrott får strafföreläggande, vilket innebär böter. De vanligaste anledningarna när 
personer blir dömda för bokföringsbrott är att årsredovisningen är sen eller inte upprättad alls. 
Ej upprättad bokföring eller stora brister i bokföringen är också vanligt, ett exempel är den så 
kallade ettårsbokföringen, då samlar företagaren alla sina fakturor och diverse papper i en hög 
och i slutet på året går han till en redovisningskonsult som bokför allt samtidigt. Det 
förekommer även att osanna fakturor är registrerade. Ibland värderas tillgångarna upp för att 
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företaget vill undvika att gå i konkurs. Vid konkurser är det vanligt att företagaren inte slutar i 
tid utan när företaget går dåligt tar man ut och försöker rädda pengar. 
 
Hur ska då företrädarna för företagen göra för att undvika att bli dömda för bokföringsbrott 
och vilken typ av företag är oftare än andra föremål för bokföringsbrott? Jo ett 
bokföringsskyldigt företag ska följa bokföringslagen då undviker man att bli dömd för 
bokföringsbrott. Personer som representerar företaget ska behandla papper och andra 
handlingar på ett seriöst sätt och ha en bra redovisningskonsult om man inte kan sköta det 
själv. Man ska undvika att gå i konkurs, om företaget ändå blir tvungen att gå i konkurs ska 
företagaren se till att han sköter bokföringen in i det sista. Den vanligaste typen av företag 
som blir dömda för bokföringsbrott är små enskilda företagare, enmansbolag. De är ofta 
duktiga hantverkare och tar inte tillräckligt seriöst på vikten av att ha en ordnad bokföring. 
Dessutom kostar det mycket med experthjälp.  
 
Hur blir någon föremål för bokföringsbrott? Vanligast är att Skattemyndigheten anmäler, vid 
skattebrott ska allt över 1 basbelopp vilket är år 2008, 41 000 kronor, prövas rättsligt. 
Skattemyndigheten utför även revision ute hos företag och om de då misstänker brott anmäls 
detta till Ekobrottsmyndigheten. Vid konkurser är konkursförvaltaren skyldig att anmäla till 
Ekobrottsmyndigheten om något inte verkar riktigt hos konkursföretaget. Även revisorer 
anmäler och oftast då i samband med att företag inte lämnar in sin årsredovisning. 
 
Vilka omedvetna och medvetna handlingar är vanligast bland redovisare i företagen som kan 
leda till bokföringsbrott? Den vanligaste omedvetna handling en företagare gör är att inte 
bokföra affärshändelser löpande i tid. Den vanligaste medvetna handlingen är att företag inte 
redovisar allt bolaget dragit in eller redovisar osanna fakturor. 
 
Huvudsakskriteriet 
 
Nu kommer vi in på frågor som rör huvudsakskriteriet och vi frågade hur han tolkade 
huvudsakskriteriet, vilka erfarenheter som han har av huvudsakskriteriet samt om han kände 
till något speciellt mål där huvudsakskriteriet varit i fokus? Bokföringslagen är en ramlag och 
var inte tidigare kopplat till något brott, men är numer kopplad till brottsbalken. 
Huvudsakskriteriet att man i huvudsak kan bedöma redovisningens resultat, ställning och 
gång, ligger nära det engelska rättvisande bild. Huvudsakskriteriet har varit väldigt diffust 
fram tills då Den elofssonska metoden kom, då ekorevisor Sigurd Elofsson och statsåklagare 
Anna-Lena Dahlqvist skrev ett förslag på hur man skulle tolka huvudsakskriteriet. Det förslag 
på att bokföringen får avvika 30 % är mycket frikostigt och långt ifrån alla är eniga om den 
synen som Den elofssonska innebär. Vi ekorevisorer måste förstås göra en individuell 
bedömning, det har en viss betydelse vad det kan leda till, det går ju till exempel inte att ett 
publikt företag kan avvika 30 % i sin bokföring, då det ofta är många aktieägare inblandade 
och det rör sig om stora belopp, medan om en ensam företagare avviker 30 % i sin bokföring 
får ju det inte några stora konsekvenser om det är småbelopp det rör sig om. 
 
Lundhs erfarenheter är att på 1990-talet hade alla revisorer olika åsikter om hur 
huvudsakskriteriet skulle tolkas och det fanns ingen norm. Rätten tog inte så allvarligt på det 
och när man bedömde fallen fanns det en väldigt stor spridning av olika uppfattningar. Idag är 
det mer likriktat, det har även kommit lite domar där huvudsakskriteriet varit uppe och oftast 
är det speciella domare som har hand om ekonomisk brottslighet. Förra året 2007 hade Högsta 
Domstolen uppe ett fall mål nr B 3217-06 där man hänvisade till Elofsson i sin bedömning. 
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Vi ställde sedan frågan om han upplevde att huvudsakskriteriet i brottsbalken 11 kap. 5 § är 
svårtolkat, vilka svagheter det har samt om hur stor kunskapen bland revisorer och företag är 
om huvudsakskriteriet? Svaren vi fick var att idag är huvudsakskriteriet 
bedömningsgrundande. Det är enkelt om det inte finns någon bokföring för då är 
huvudsakskriteriet automatiskt uppfyllt. Om det finns en bokföring är det viktigt att man får 
en enhetlig grad om hur mycket den får avvika. Eftersom våra lagar är utformade som 
ramlagar är det bra att det finns utrymme för bedömning. Det Elofsson skrivit har blivit lite av 
en rekommendation, den har nämnts i ett förarbete till en proposition. Svagheten med 
huvudsakskriteriet är att det inte finns någon norm vad i huvudsak är, det finns utrymme för 
olika bedömningar. Lundh tror att varken revisorer eller företag har någon kunskap om 
huvudsakskriteriet. Som revisor arbetar man oftast med seriösa företag. 
 
Hur gör man då en bedömning om huvudsakskriteriet är uppfyllt eller ej och i förhållande till 
vad, vilka arbetsmetoder och tekniker används? Vid bedömningen om huvudsakskriteriet är 
uppfyllt eller ej, beror på vad det är frågan om. Antingen jämför man med resultatet eller mot 
balansräkningens tillgångar, men det kan även vara penningflödet eller de transaktioner som 
varit. Även om resultaträkningen och balansräkningen ser riktig ut tittar man på dessa 
aspekter.  
 
Förenkling av huvudsakskriteriet 
 
Den enda arbetsmetod eller teknik som finns är Den elofssonska metoden som har blivit 
någon form av doktrin och vid gränsfall brukar man ta stöd av den, men det förutsätter att det 
finns någon form av bokföring. Vad beträffar den så kallade ettåringen, då företag bokför allt i 
slutet på året är bokföringsbrott även om själva slutprodukten är riktig, men man har inte 
bokfört löpande under året. 
 
Har jurister eller revisorer lättast för att tolka huvudsakskriteriet eller behöver jurister ta hjälp 
av bokföringsexperter? Jurister har lätt för att tolka det juridiska, eftersom jurister är tränade 
att tolka lagtexter, domar och praxis, men kan inte göra bedömningar. Det är därför de tar 
hjälp av revisorer som får göra bedömningarna. Ekorevisorer sitter med som bisittare till 
åklagaren eller blir inkallad som sakkunnigt vittne till åklagaren, då talar ekorevisorn om att 
han gått igenom bokföringen och anser att det är bokföringsbrott.  
 
Vad skulle då en feltolkning av huvudsakskriteriet kunna leda till? En feltolkning av 
huvudsakskriteriet kan leda till olika rättstillämpningar, det förekommer men risken var större 
tidigare. 
 
Till sist ställde vi frågorna om Lundh hade något förslag på hur man skulle kunna förenkla 
tolkningen av huvudsakskriteriet, om det fanns någon liknande tolkningsproblem och hur man 
löst det samt om han ansåg att en omformulering av huvudsakskriteriet var motiverat? Han 
tyckte att man skulle kunna göra det lite snävare till exempel att det inte får avvika mer än 10 
% på resultatet, då är det straffbart, i annat fall böter. Även klarare siffror hade varit önskvärt. 
All värderingsproblematik är svår. Att företag använder sig av anskaffningspris är bra, det blir 
genast svårare med marknadsvärdet, då finns det utrymme för skiftningar. Även pågående 
arbete och kundfordringar är svåra att värdera. Lundh anser inte att en omdefiniering av 
huvudsakskriteriet i brottsbalken behövs. Det är vettigt att använda sig utav rättvisande bild. 
Mindre brott borde bara bli böter, kanske att skattemyndigheten får befogenhet att skicka ut 
boten. Och mängdbrott resulteras i strafföreläggande. 
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5.3 Ekorevisor Christer Kronqvist 
 
Christer Kronqvist arbetar som ekorevisor på EBM och har gjort det sedan det skapades. 
Dessförinnan arbetade han på åklagarmyndigheten sedan år 1985. Hans arbetsuppgifter är att 
assistera åklagare i samband med ekonomiska frågor och associationsrätt. Han gör 
utredningar och går även igenom företags datorer vid tillslag. 
 
5.3.1 Intervju med ekorevisor Christer Kronqvist 
 
Bokföringsbrott 
 
Kronqvist menar på att det finns främst två källor som de får in anmälningar ifrån, 
skattemyndigheten och konkursförvaltare. Revisorer anmäler ibland också. Efter anmälningen 
kommer ärendet in till EBM. Man inleder då en förundersökning och det är alltid en åklagare 
som gör det. Själva utredningsarbetet utförs dock av poliser och revisorer. Om det kommer 
fram i utredningsarbetet att det finns tillräckligt med bevis fattar åklagaren beslut om att åtal 
ska väckas och skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Den misstänkte delges sedan 
en stämning. Under tiden förundersökningen pågår är åklagaren objektiv, men när rättegången 
väl har börjat är åklagaren partisk i målet. 
Han berättar att en företagare är bokföringsskyldig enligt lagen. För det första måste man 
bedriva någon form av näringsverksamhet och uppfylla rekvisitet för bokföringsskyldigheten 
enligt bokföringslagen. För att undvika att bli dömd för bokföringsbrott måste företrädarna för 
företagen föra böckerna korrekt. 
 
De företrädare för företag som oftast blir dömd för bokföringsbrott är de mindre företagen. De 
mest typiska brotten är bokföringsbrott där man inte fört bokföring alls. Även nystartade 
företag samt egenföretagare i små regier blir oftare dömda. Ofta är det hantverkare som 
kommer i ekonomiska trångmål som inte har råd att anlita någon som gör bokföringen för 
dem. Att man upptäcker att ett företag har manipulerat med eller struntat i sin bokföring 
brukar gå till på fyra olika sätt. Ett sätt är genom tillslag men detta är väldigt ovanligt. Vid 
skattebrott anmäler Skatteverket till EBM och detta är allra vanligast. I 20-25 % av alla 
konkurser i Sverige förekommer det bokföringsbrott och då är det konkursförvaltaren som gör 
brottsanmälningar om han misstänker något olagligt. Just nu är det väldigt få konkurser 
eftersom tiderna är bra för företagen. Även revisorer anmäler då de än så länge har 
anmälningsskyldighet. Vanliga manipulationer av bokföringen brukar vara att företrädare för 
företag tar upp tillgångar som inte finns eller värderar dem för högt. Det kan också vara att 
inventarier, lagret eller fordringar inte skrivs av. 
 
Huvudsakskriteriet 
 
Kronqvist berättar att den tekniken som används idag för att se om huvudsakskriteriet är 
uppfyllt är Den elofssonska doktrinen om att 30 % fel är acceptabelt. Detta fungerar bra med 
små bolag men inte när det gäller t.ex. Volvo. Man borde ha absoluta tal. Innan boken 
”Bokföringsbrott och bokföringslagen” av Dahlqvist & Elofsson skrevs, hade man ett annat 
sätt att mäta det på. Gick det att bedöma bokföringen på ett par timmar var det i huvudsak 
uppfyllt.  
 
Kronqvist tycker inte att huvudsakskriteriet är svårtolkat, i synnerhet inte sedan Sigurd 
Elofsson och Anna-Lena Dahlqvist skrev boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”. Det 
svåra i den typen av utredningar är att hitta vad felet är, och det måste man ju veta för att 
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kunna tillämpa Den elofssonska metoden. Kronqvist tycker inte heller att huvudsakskriteriet 
har några direkta svagheter, det hade varit svårt att lösa det på något annat sätt. Man kan inte 
kräva en helt perfekt bokföring, då skulle alla företrädare för bolag buras in. Kanske skulle 30 
% kunna stå med i lagtexten, men det måste ändå finnas utrymme för utveckling. Han anser 
inte att huvudsakskriteriet har några svagheter, i en proposition finns det nämnt 25 %. Det 
måste finnas lite buffertar i all lag. 
 
Förenkling av huvudsakskriteriet 
 
Han tror att revisorer har kunskap om huvudsakskriteriet, då de måste anmäla vid misstanke 
om brott. Kronqvist tror även att de större företagen vet vad kriteriet är. 
 
Kronqvist berättar att på EBM följer de boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen” av 
Dahlqvist & Elofsson. 
 
I praktiken brukar det gå till så att ekorevisorerna ser om huvudsakskriteriet är uppfyllt eller 
inte. Men åklagarna måste ha sin syn på det.  
 
Vid en feltolkning av huvudsakskriteriet är det värsta som kan hända att en oskyldig blir 
dömd eller att skyldiga går fria. Dock feltolkas inte objektiva rekvisit, däremot är det svårare 
att utreda subjektiva rekvisit såsom uppsåt eller grov oaktsamhet. 
 
Kronqvist tycker inte att begreppet är komplicerat. Tolkningen har förenklats genom Den 
elofssonska metoden, en lagtext måste vara allmänt hållen, för är den för strikt finns det alltid 
kryphål som människor utnyttjar och slinker igenom. Han menar på att det faktiskt finns ett 
problem som är värre än den problematiska tolkningen av huvudsakskriteriet. Och det är 
resten av 11:e kapitlet i brottsbalken om obestånd. Obestånd är ett juridiskt begrepp som inte 
har någon motsvarighet i den ekonomiska världen. 
 
Slutligen menar Kronqvist på att en omdefiniering av huvudsakskriteriet inte är nödvändig. 
Man kan alltid definiera upp och ned men lagstiftningen måste kunna anpassas till en 
förändrande värld. Han tycker att det fungerar rätt bra. Praxis får utvisa efter hand så att det 
blir ett acceptabelt resultat. 
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5.4 Revisor Sigurd Elofsson 
 
Sigurd Elofsson arbetar idag på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers sedan tre och en halv 
månader tillbaka. Han arbetar bland annat med frågor som rör anmälningsskyldigheten vid 
misstanke om brott enligt aktiebolagslagen och biträder när anställda är åtalade för brott i 
tjänsten till exempel medhjälp till bokföringsbrott. Han deltar även vid 
Revisorsnämndsärenden. Elofsson har arbetat som revisor sedan 1985 och haft tjänster som 
externrevisor, ekonomichef, redovisningskonsult samt skatterevisor. Han arbetade inom 
rättsväsendet åren mellan 1995-2007, förutom under år 2006 då han arbetade hos 
Riksrevisionen.   
 
5.4.1 Intervju med Sigurd Elofsson 
 
Bokföringsbrott 
 
Elofsson berättar att det är i första hand en konkursförvaltare, skattemyndigheten eller en 
revisor via sin anmälningsplikt som anmäler någon för bokföringsbrott. Oftast sker det i 
samband med konkurser. En företrädare för ett företag ska bokföra enligt bokföringslagen så 
undgår man att bli dömd för bokföringsbrott. De företrädare för företag som oftast blir åtalade 
och dömda är mindre fåmansaktiebolag utan god intern kontroll.   
 
Huvudsakskriteriet 
 
Den tolkning som Elofsson gör av huvudsakskriteriet är att när bokföringen finns får den 
misstänkte en rabatt, då räcker det att den bokföring som finns i huvudsak visar rörelsens 
förlopp eller ekonomiska resultat eller balans. Han tycker inte att huvudsakskriteriet i 
brottsbalken 11 kap. 5 § är svårtolkat och anser inte att det har några svagheter, men det 
kunde varit intressant ifall huvudsakskriteriet diskuterades mer. Det är inte alltid självklart 
vad en ”initierad bedömare” anser. Kunskapen om huvudsakskriteriet bland revisorer tror han 
är ganska omfattande på grund av anmälningsplikten i aktiebolagslagen, fast de kanske inte är 
insatta i konstruktionen. Däremot bland företagen tror han inte kunskapen finns i stor 
utsträckning. En feltolkning av huvudsakskriteriet kan leda till att man begår bokföringsbrott 
utan att vara medveten om det. 
 
Förenkling av huvudsakskriteriet 
 
Elofsson är den som har utvecklat Den elofssonska metoden. När han började titta på 
huvudsakskriteriet såg han kopplingen till väsentlighetskriteriet, den goda revisionsseden. I 
Redovisningsrådet rekommendationer BFNAR 2000:2 pkt. 7, posten är väsentlig om en 
initierad bedömare med vetskap om den nya situationen gör en annan bedömning av företaget. 
  
Vi tar ett exempel, säg att det enligt årsredovisningen står att ett företag har en omsättning på 
10 miljoner kronor, aktiekapitalet är på 100 000 kronor. 
Den nya förutsättningen är att en kostnad på 100 000 kronor inte har bokförts. 
Hur påverkar detta företaget? Jo, bolaget saknar eget kapital. 
Om den initierade bedömaren anser att det här var en väsentlig skillnad, det vill säga gör en 
annan bedömning av företaget, så var beloppet på 100 000 kronor väsentligt. 
Aktiekapitalet är förbrukat, varje initierad bedömare anser nu att detta är en helt annorlunda 
situation och gör en annan bedömning av företaget. 
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Det här är grunden till hur man bedömer hur väl bokföringen återger verkligheten och ett 
grundelement i revision. 
 
Elofsson berättar att han är skolad i revision och i revision sägs att väsentliga brister skall 
uppmärksammas. Vad beträffar huvudsakskriteriet får bristen inte vara större än att 
bokföringen i huvudsak återger verkligheten. Både väsentlighetskriteriet och 
huvudsakskriteriet handlar om bristen storlek. Detta innebär att den brist en extern revisor 
tolererar innan han tvingas skriva oren revisionsberättelse alltid är mindre än den brist som 
utgör bokföringsbrott. En extern revisor sätter ner foten långt innan det blir ett 
bokföringsbrott. Väsentlighet och i huvudsak är relationsbaserade tal som bägge anger 
storleken på bristen. I väsentlighetskriteriet får bristen inte vara väsentlig, huvudsakskriteriet 
fokuserar på hur mycket som skall vara rätt. Utifrån hur mycket som skall vara rätt (i 
huvudsak) kan vi härleda hur stor bristen får vara. Det handlar i bägge fall om hur stor bristen 
får vara. Rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning är begrepp hämtade direkt ur 
bokföringslagen 1976. Bedömma är lika med att ta ställning till. Vad som åsyftas med ”med 
ledning av bokföringen” framgår utav BFL (grund- och huvudbok, verifikationer till de 
bokförda posterna, årsbokslut, årsredovisning, systemdokumentation, behandlingshistorik 
samt öppningsbalansräkning). 
 
Huvudsakskriteriet är uppfyllt om: 
1. bristen är väsentlig, 
2. bristens storlek är i huvudsak det vill säga minst 30 % (eller vad nu i huvudsak är, den 
frågan är inte prövad). 
 
Elofsson berättar även att det är få fall där huvudsakskriteriet diskuterats. I de flesta fall döms 
den bokföringsskyldige på grund av att bokföring saknas, inte är upprättad, inte är upprättad i 
rätt tid eller inte är komplett till exempel att verifikationer saknas. 
 
När bokföringen föreligger i alla dess delar och är upprättad i tid behöver bokföringen endast 
i huvudsak återge verkligheten (rörelsens förlopp (resultat- och ställningsutveckling under 
löpande år) och ekonomiska resultat och ställning (den information som erhålls genom att 
upprätta årsbokslut/årsredovisning)). Det är först nu huvudsakskriteriet prövas. 
 
Elofsson anser inte att det behövs någon omdefiniering av huvudsakskriteriet och säger att 
Den elofssonska metoden är förutsägbar, transparent det vill säga rättssäker och anser inte att 
den har några brister just nu. Den elofssonska metoden tillämpas inom rättsväsendet av 
många. Idag arbetar Elofsson med frågorna och anlitas i vissa ärenden. Han tycker däremot att 
huvudsakskriteriet ska diskuteras och debatteras, därför det är oerhört viktigt att vi har en 
samsyn, detta gäller givetvis även väsentlighetskriteriet. Huvudsakskriteriet och 
väsentlighetskriteriet är samma sak men olika storlek. Den metod som Sigurd Elofsson har 
framarbetat det vill säga Den elofssonska metoden har medfört att man idag kan förklara vad 
huvudsakskriteriet är, huvudsakskriteriet har blivit bedömbart. Metoden har vunnit 
erkännande genom att bokföringsbrottet är det överlägset mest åtalade ekobrott. Det står 
uppskattningsvis för 60-70 % av ekobrottsrelaterade åtal, det finns säkrare siffror hos EBM 
Det är viktigt att man vet vad man säger.  
 
Han började intressera sig för tolkningen av huvudsakskriteriet när han började på 
åklagarväsendet som nyanställd revisor. I rätten ville han kunna tala om vad som menades 
med ”i huvudsak bedömas” och vad som menades med ”rörelsens förlopp, ekonomiska 
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resultat eller ställning med ledning av bokföringen” och hur det påverkades av felet eller 
bristen. Det är viktigast att man vet vad man säger. Straffrätten måste vara förutsägbar. 
 
Den elofssonska metoden har väl inte direkt haft några motgångar men han och Anna-Lena 
Dahlqvist hade väl trott att flera hade förstått och tagit till sig tankarna. Det är inte ovanligt att 
folk feltolkar och tror att man till exempel inte behöver bokföra 30 % av bokföringen. 
Givetvis var det ingen enkel resa att lansera metodiken, men via kritiken har de ”vässat” 
tankarna om och om igen. För idén måste tåla att granskas. 
 
Elofsson hoppas att huvudsakskriteriet utvecklas i samklang med väsentlighetskriteriet. Något 
annat är svårt att tänka sig eftersom bokföringsbrott blir det först när man avviker från BFL. 
Det är viktigt att brottet är förutsägbart och att brottsutredningen är transparent samt att 
bristen i informationshänseende accepteras av ”initierade bedömare”. 
 
 
Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi redogjort för de svar som vi fått från respondenterna från EBM i 
Göteborg och från Sigurd Elofsson. De båda ekorevisorerna hade liknande åsikter om ämnet 
och tog upp flera exempel på hur de arbetar med begreppet. De redogjorde även för 
processerna som sker vid bokföringsbrott. Respondent Sigurd Elofsson har tidigare arbetat på 
EBM men arbetar nu på Price Waterhouse Coopers i Stockholm. 
I nästa kapitel kommer vår analys då ska den teoretiska referensramen ställas mot empirin. 
Där kommer vi att sammanställa informationen under ämnena bokföringsbrott, 
huvudsakskriteriet och förenkling av huvudsakskriteriet.  
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6 Analys 
 
I detta kapitel ställer vi teorin och empirin mot varandra. Vi använder oss av samma struktur 
som använts löpande i uppsatsen. Kapitlet inleds därför med att analysera bokföringsbrott, 
fortsätter med huvudsakskriteriet och sedan kommer förenkling av huvudsakskriteriet.  
 
6.1 Bokföringsbrott 
 
EBM får in anmälningar från skattemyndigheten och konkursförvaltare. Även revisorer 
anmäler och oftast då i samband med att företag inte lämnar in sin årsredovisning. Då inleder 
en åklagare på EBM en förundersökning. Själva utredningsarbetet utförs däremot av poliser 
och revisorer. Finns det tillräckligt med bevis beslutar åklagaren om att väcka åtal och skickar 
en stämningsansökan till tingsrätten. Den vanligaste orsaken till att en företrädare för ett 
företag blir anmäld för bokföringsbrott är att de inte har upprättat någon bokföring eller att det 
finns stora brister i bokföringen, eller att årsredovisningen är sen eller inte upprättad alls. Ett 
exempel är den så kallade ettårsbokföringen, då företagaren samlar alla sina fakturor och 
diverse papper i en hög och i slutet på året går han till en redovisningskonsult som bokför allt 
samtidigt. Det förekommer även att osanna fakturor är registrerade. Ibland värderas 
tillgångarna upp, för att företaget vill undvika att gå i konkurs. I ÅRL 4 kap. finns regler på 
hur anläggningstillgångar och omsättningstillgångar ska värderas. En revisor ska enligt 
revisionslagen 32 a § genast skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket om den 
innehåller anmärkningar om att någon i företagsledningen gjort sig skyldig till försummelse, 
uttalanden om att årsredovisningslagen inte följts eller uttalanden om att skyldigheter som 
företaget har enligt skattebetalningslagen inte fullgjorts. Revisorn är även skyldig enligt 
revisionslagen 36 § att lämna upplysningar om företaget till en förundersökningsledare i 
brottsmål. I ÅRL 8 kap. 2 § står det att ett aktiebolag ska lämna årsredovisningen till sin 
revisor senast sex veckor före den ordinarie bolagsstämman som enligt ABL 7 kap. 10 § ska 
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Får då inte revisorn in någon 
årsredovisning måste han/hon anmäla detta. 
 
En företagare ska för att undvika att bli dömt för bokföringsbrott behandla papper och andra 
handlingar på ett seriöst sätt, och bokföra enligt bokföringslagen. I bokföringslagen står det 
bland annat att fysiska och juridiska personer är bokföringsskyldiga om de bedriver 
näringsverksamhet. Bokföringsskyldighet innebär att företaget ska bokföra affärshändelser 
löpande både i registreringsordning vilket är grundbokföring och i systematisk ordning som är 
huvudbokföring. Räkenskapsinformation såsom verifikationen ska sparas för att det i 
efterhand ska gå att kontrollera bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, 
ställning och resultat. Företaget ska bokföra enligt god redovisningssed. I bokföringslagen 
står även tidpunkten när bokföring ska ske samt hur den löpande bokföringen ska avslutas om 
den ska avslutas med en årsredovisning, årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Ett 
årsbokslut ska vara klart senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. De företag som är 
skyldiga att upprätta en årsredovisning ska följa ÅRL. I ÅRL står det att en årsredovisning 
ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning, noter och en förvaltningsberättelse om det 
är ett större företag ska det även finnas med en finansieringsanalys. Årsredovisningen ska ge 
en rättvisande bild av företagets resultat och ställning och upprättas enligt god 
redovisningssed. Aktiebolag ska även följa ABL, där finns regler som att den ordinarie 
bolagsstämman måste hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut, då balans- och 
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resultaträkningen fastställs. Ett aktiebolag måste minst ha en revisor som granskar bolagets 
bokföring och årsredovisning. 
 
Det vanligaste sammanhanget då man blir dömd för bokföringsbrott är vid konkurser. Den 
vanligaste typen av företag som oftast blir föremål för bokföringsbrott är mindre företag, så 
som egenföretagare som inte har någon god intern kontroll. Ofta är det duktiga hantverkare 
som inte tar tillräckligt seriöst på att ha en ordnad bokföring. De kan även komma i 
ekonomiska trångmål. De har ofta inte råd med att anlita någon som gör bokföringen för dem. 
Två bra exempel på detta är rättsfall NJA 2004:69 och NJA 2007:55 som finns sammanställt i 
kapitel 3. Det första fallet handlar om två personer som startar ett AB inom film och 
nöjesverksamhet. De hade inte lämnat in sin årsredovisning i tid två år i rad. Den ena 
personen, som var styrelseledamot, blev dömd av Högsta domstolen för bokföringsbrott. Det 
andra fallet handlar om en egenföretagare som var thrillerförfattare. Författaren insåg inte 
vikten av att föra bokföring och har inte lämnat in någon årsredovisning alls. Även han blev 
därför dömd för bokföringsbrott i Högsta domstolen.  
 
Den vanligaste omedvetna handling en företagare gör är att inte bokföra löpande i tid. Den 
vanligaste medvetna handlingen är att bolaget inte redovisar allt som det dragit in eller 
redovisar osanna fakturor. De tar upp tillgångar som inte finns eller värderar dem för högt. 
Det är också vanligt att inventarier, lagret och fordringar inte skrivs av. Detta bryter mot ÅRL 
som säger att ett företags årsredovisning måste ge en rättvisande bild av företagets resultat 
och ställning. I ÅRL 4 kap. finns regler för hur anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar ska värderas. I rättsfallet NJA 2006:75 handlar det om en företagare 
som lånar ut över 2 miljoner kronor till en person i november 1998, pengarna ska betalas 
tillbaka redan i december samma år inklusive 20 % i ränta. Pengarna är fortfarande inte 
återbetalda den 12 maj 1999 då årsbokslutet skrevs. Trots detta tar företagaren upp fordran till 
sitt nominella belopp han låter alltså bli att skriva ner fordran. Han blir åtalad för 
bokföringsbrott men blir till slut friad i Högsta domstolen på subjektiva grunder. 
 
6.2 Huvudsakskriteriet 
 
Brottsbalken 11 kap. 5 § lyder: 

 
”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.” 

 
På EBM tolkar de huvudsakskriteriet som att man i huvudsak kan bedöma redovisningens 
resultat, ställning och gång. Det ligger nära det engelska uttrycket rättvisande bild. Begreppet 
har varit väldigt diffust fram tills att Den elofssonska metoden kom. Idag så följer de på EBM 
Den elofssonska metoden om att 30 % i bokföringen är acceptabel men de tittar även på 
absoluta tal och gör en individuell bedömning. Det har viss betydelse vad det kan leda till, ett 
publikt företag kan till exempel inte avvika med 30 % i sin bokföring då det är många 
aktieägare inblandade och det rör sig om stora belopp. Det är inte lika allvarligt om en liten 
företagare avviker med 30 % i sin bokföring, om det rör sig om små belopp. Innan boken 
”Bokföringsbrott och bokföringslagen” av Dahlqvist och Elofsson skrevs så hade man ett 
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annat sätt att mäta det på. Gick det att bedöma bokföringen på ett par timmar så var det i 
huvudsak uppfyllt. 
 
Sigurd Elofsson tolkar huvudsakskriteriet som att när bokföring finns får den misstänkte en 
rabatt. Då räcker det att den bokföring som finns i huvudsak visar rörelsens förlopp eller 
ekonomiska resultat eller balans. Bristen får inte vara större än att bokföringen i huvudsak 
återger verkligheten. 
 
Asp ställer sig frågan i sin artikel ”Bokföringsbrott och legalitet” (1999) hur obestämda får 
strafföreskrifterna vara innan de strider mot legalitetsprincipen. I viss mån måste det dock 
vara tillåtet med obestämda strafföreskrifter och rekvisit som fordrar olika former av 
bedömningar. Asp skriver också att ur legalitetssynpunkt är den mindre obestämda 
strafföreskriften att föredra, för i grunden är legalitetsprincipen inte en absolut regel utan just 
en princip. Huvudsakskriteriet är det viktigaste rekvisitet som begränsar brottsbalken 11 kap. 
5 § tillämpningsområde (Asp, 1999). Inom straffrätten tillämpas legalitetsprincipen mycket 
strikt, rättssäkerheten för den enskilde individen är viktigast och sätts i fokus (Lehrberg 2006, 
s. 80). Legalitetsprincipen innebär att ingen kan dömas till ett straff eller ansvar för en gärning 
förutom om det finns uttryckligt stöd i lagen för det (Europeiska konventionen d. 4 nov 1950 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, art 7 – Inget straff 
utan lag). 
 
I SOU 1996:30 finns det skrivet vad lagstiftaren menade när han nämnde begreppet i 
huvudsak och det står bland annat: ”I förarbetena till den bestämmelsen framhölls i fråga om 
kravet på att ställningen och rörelsens gång inte kunde i huvudsak bedömas, att det för 
straffbarhet förutsattes att felet var sådant att vid granskningen av böckerna rätta 
sammanhanget lätt undandrog sig uppmärksamheten, att straffbarhet förelåg om sanningen 
väl kunde utrönas av böckerna men först efter mödosam forskning samt att ansvar inte skulle 
inträda för obetydliga oriktigheter i bokföringen (SOU 1940:20)”. 
 
Respondenterna tyckte inte att huvudsakskriteriet har några svagheter. Förutom att det inte 
finns någon norm som säger vad i huvudsak är. Fördelen är att det finns utrymme för 
utveckling, att olika bedömningar kan göras. Man kan inte kräva en helt perfekt bokföring. 
När ekorevisorer gör en bedömning om huvudsakskriteriet är uppfyllt eller ej beror det på vad 
det är frågan om. Antingen jämför man med resultatet eller mot balansräkningens tillgångar. 
En av respondenterna tyckte att det hade varit bra om det skrivits mer om huvudsakskriteriet. 
Det borde diskuteras och debatteras mer, därför det är oerhört viktigt att vi har en samsyn. 
 
6.3 Förenkling av huvudsakskriteriet 
 
I praktiken använder sig ekorevisorer av Den elofssonska metoden. Detta är den enda 
arbetsmetod eller teknik som finns och har blivit någon form av doktrin. Den går dock inte att 
tillämpa fullt ut då man även måste se till beloppets storlek. För att kunna använda metoden är 
förutsättningen att det finns någon form av bokföring. Finns det ingen bokföring vid 
tidpunkten som den borde vara upprättad finns det inget att bedöma. Det är viktigt att 
likvärdiga bedömningar görs, för en feltolkning av huvudsakskriteriet kan leda till olika 
rättstillämpningar. I värsta fall kan oskyldiga bli dömda eller att skyldiga går fria. En 
feltolkning kan också leda till att man som företagare begår bokföringsbrott utan att vara 
medveten om det. 
Den elofssonska metoden innehåller flera förslag på hur man kan tolka huvudsakskriteriet. 
Den innehåller bland annat två formler, huvudsaksformeln och bedömningsformeln. 
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Huvudsaksformeln används när bokföringen innehåller felaktiga uppgifter. Man mäter då hur 
väl de bokförda uppgifterna stämmer överens med dem som kommit fram vid en utredning. 
Man tar det bokförda värdet och delar det med värdet enligt utredningen och multiplicerar 
med 100. Nu ser man hur stor del av verkligheten som har bokförts. Blir värdet mellan 0,7 
och 1,3 leder det inte till straffansvar. 
Bedömningsformeln används när dokumentationen inte håller måttet. Detta kan vara att det är 
ofullständiga verifikationer, systemdokumentationer eller liknande handlingar. Det går då inte 
att med hjälp av bokföringen se vad bokföringen syftar på. Ett exempel på detta är rättsfallet 
NJA 2005:30 som handlar om en företagare som bedrev en taxiverksamhet. Han förvarade 
inte sina verifikationer, körpassrapporter, i komplett skick, han hade klippt bort viktig 
information på körpassrapporterna och alla registrerade köruppdrag saknades i 
löpnummerordning. Han blev åtalad för bokföringsbrott, men blev i Högsta domstolen 
slutligen friad då de ansåg att det gick att i huvudsak bedöma rörelsens förlopp med hjälp av 
den bokföring som fanns. 
 
Sigurd Elofsson kom fram till sin metod genom att han såg kopplingen till 
väsentlighetskriteriet, den goda revisionsseden. I Redovisningsrådets rekommendationer 
BFNAR 2000:2 pkt. 7, beskrivs väsentlighet. Posten är väsentlig om en initierad bedömare 
med vetskap om den nya situationen gör en annan bedömning av företaget. Vad gäller 
huvudsakskriteriet får bristen inte vara större än att bokföringen i huvudsak återger 
verkligheten. Både väsentlighetskriteriet och huvudsakskriteriet handlar om bristens storlek. 
Detta innebär att den brist en extern revisor tolererar innan han tvingas skriva oren 
revisionsberättelse är alltid mindre än den brist som utgör bokföringsbrott. Väsentlighet och i 
huvudsak är relationsbaserade tal som anger storleken på bristen. I väsentlighetskriteriet får 
bristen inte vara väsentlig, huvudsakskriteriet är motsatstolkning. Det handlar om hur stor 
bristen är. Huvudsakskriteriet är uppfyllt om:  
1. bristen är väsentlig,  
2. bristens storlek är i huvudsak, det vill säga minst 30 %, eller vad nu i huvudsak är, den 
frågan är inte prövad. 
 
Fördelen med Den elofssonska metoden är att den är förutsägbar och transparent, det vill säga 
rättssäker. Det har medfört att man idag kan förklara vad huvudsakskriteriet är, 
huvudsakskriteriet har blivit bedömbart. Metoden tillämpas inom rättsväsendet av många. Det 
är dock inte ovanligt att metoden feltolkas och vissa tror att man till exempel inte behöver 
bokföra 30 % av bokföringen. 
 
Ekorevisorerna ansåg inte att tolkningen av huvudsakskriteriet är komplicerat. Tolkningen har 
förenklats genom Den elofssonska metoden. Man skulle kunna göra det lite snävare, till 
exempel att det inte får avvika mer än t.ex. 10 % på resultatet och eventuellt ha klarare siffror. 
En lagtext måste vara allmänt hållen, är den för strikt finns det alltid kryphål som människor 
utnyttjar. Det är bättre att praxis efter hand får utvisa så att det blir ett acceptabelt resultat. Det 
är även lämpligt att använda sig av rättvisande bild. De tre respondenterna var överens om att 
en omdefiniering av huvudsakskriteriet inte är behövlig. Däremot tycker Sigurd Elofsson att 
det ska diskuteras och debatteras, därför det är oerhört viktigt att det finns en samsyn. 
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Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi analyserat den information som vi har införskaffat oss, dels genom att 
samla material från olika källor men även från våra intervjuer. Vi har ställt den teoretiska 
referensramen mot empirin och på så sätt kommit fram till att en del kopplingar kan göras. Vi 
har även tagit upp exempel löpande i texten från olika rättsfall.  
I nästa kapitel redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån denna analys. Dessa beskrivs 
under våra forskningsfrågor som samtidigt besvaras. Nästa kapitel är det sista i uppsatsen vi 
ger därför även förslag till fortsatt forskning. 
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7 Slutsatser 
 
I detta kapitel framhäver vi de viktigaste slutsatser som vi kommit fram till i analysen. Vi 
besvarar här de forskningsfrågor som ställdes i kapitel 1. Vi avslutar uppsatsen med att ge 
förslag till fortsatt forskning. 
 
7.1 Hur tolkas huvudsakskriteriet av ekorevisorer i samband med 
bokföringsbrott? 
 
En fysisk person som bedriver näringsverksamhet kan bli dömd för bokföringsbrott om 
han/hon åsidosätter sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Enligt bokföringslagen 
är fysiska och juridiska personer bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet. 
Bokföringsskyldighet innebär att företaget ska bokföra affärshändelser löpande både i 
registreringsordning vilket är grundbokföring och i systematisk ordning som är 
huvudbokföring. Räkenskapsinformation såsom verifikationer ska sparas för att det i 
efterhand ska gå att kontrollera bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, 
ställning och resultat. Företaget ska bokföra enligt god redovisningssed. I bokföringslagen 
står även tidpunkten när bokföring ska ske samt när den löpande bokföringen ska avslutas 
med en årsredovisning, årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Ett årsbokslut ska vara klart 
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. De företag som är skyldiga att upprätta en 
årsredovisning ska följa ÅRL. I ÅRL står det att en årsredovisning ska bestå av en 
resultaträkning, en balansräkning, noter och en förvaltningsberättelse, om det är ett större 
företag ska det även finnas med en finansieringsanalys. Årsredovisningen ska ge en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning och upprättas enligt god redovisningssed. 
Aktiebolag ska även följa ABL, där finns regler som att den ordinarie bolagsstämman måste 
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut, då balans- och resultaträkningen fastställs.  
 
Enligt brottsbalken 11 kap. 5 § kan en företagare bli dömd för bokföringsbrott om rörelsens 
förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kan i huvudsak bedömas med ledning av 
bokföringen. Huvudsakskriteriet tolkas av ekorevisorer som att redovisningen ska ge en 
rättvisande bild av företaget, den bokföring som finns ska i huvudsak visa rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller balans. När bokföringen föreligger i alla dess delar och är upprättad 
i tid behöver bokföringen endast i huvudsak återge verkligheten. Felet i redovisningen, som 
utredningen kommer fram till, får inte avvika mer än 30 % av det företaget redovisade värdet. 
Ekorevisorerna använder sig av Den elofssonska metoden och enligt huvudsaksformeln tar 
man det bokförda värdet och delar det med värdet enligt utredningen och multiplicerar med 
100. Nu ser man hur stor del av verkligheten som har bokförts. Blir värdet mellan 0,7 och 1,3 
leder det inte till straffansvar, är värdet däremot över eller under kan det leda till 
bokföringsbrott. Det görs även en individuell bedömning, beroende på företaget och beloppets 
storlek och det tas hänsyn till vad felet kan leda till. Är det ett publikt aktiebolag med många 
aktieägare och andra intressenter inblandade är det allvarligare, då kan det till exempel inte få 
avvika med 30 %. Det är inte lika allvarligt om en liten företagare avviker med 30 % i sin 
bokföring, om det rör sig om små belopp. 
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7.2 Hur kan tolkningen av huvudsakskriteriet förenklas? 
 
Ekorevisorerna tycker inte att huvudsakskriteriet i brottsbalken 11 kap. 5 § är svårtolkat och 
anser inte att en omdefiniering av huvudsakskriteriet behövs. En lagtext måste vara allmänt 
hållen, är den för strikt finns alltid kryphål som människor utnyttjar och slinker igenom. Det 
måste finnas utrymme för bedömningar. Om det idag uppstår problem vid tolkningen av 
huvudsakskriteriet, använder sig ekorevisorer av Den elofssonska metoden. Det fungerar bra 
för dem idag och de kommer troligtvis att fortsätta arbeta med den i framtiden. Den 
elofssonska metoden innehåller två formler, huvudsaksformeln och bedömningsformeln. 
Huvudsaksformeln kan användas när bokföringen innehåller felaktiga uppgifter. Man mäter 
då hur väl uppgifterna stämmer överens med dem som kommit fram i en utredning. 
Bedömningsformeln används när dokumentationen inte håller måttet, då det förekommer 
ofullständiga verifikationer, systemdokumentationer eller liknande handlingar. Det går då inte 
med hjälp av bokföringen att se vad affärshändelserna syftar på.  
 
Om en förenkling av huvudsakskriteriet skulle ske, kunde begreppet bli lite snävare. 
Redovisningen skulle till exempel inte få avvika mer än 10 % på resultatet. Dessutom skulle 
det vara bättre med tydligare siffror eftersom all värderingsproblematik är svår. Det är bra om 
praxis får utvisa efter hand så att det blir ett acceptabelt resultat. Huvudsakskriteriet borde 
även diskuteras och debatteras mer så att alla som arbetar med det kommer fram till en 
gemensam syn på begreppet. Detta är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
 
När en lag är oklar brukar man gå till förarbetena och se efter hur lagstiftaren tänkte när han 
utformade lagen. Det kan även göras i detta fall. Lagstiftaren förklarade ”i huvudsak” bland 
annat som att för straffbarhet förutsattes att felet lätt undandrog sig uppmärksamheten och att 
straffbarhet förelåg om sanningen väl kunde utrönas av böckerna men först efter mödosam 
forskning samt att ansvar inte skulle inträda för obetydliga oriktigheter i bokföringen. 
 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns andra problem i brottsbalken 11 kap. som skulle vara värda att undersöka, till 
exempel begreppet obestånd. Obestånd är ett juridiskt begrepp som inte har någon synonym i 
redovisningen. 
 
 
Slutord 
 
Vi har i detta avslutande kapitel sammanställt vad vi kommit fram till och presenterat detta 
under forskningsfrågorna. Vi har även gett förslag till fortsatt forskning.  

   



  
41 

 

Källförteckning 
 
Litteratur 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund:  

Studentlitteratur.  
 
Dahlqvist, Anna-Lena & Elofsson, Sigurd (2005). Bokföringsbrott och bokföringslagen.  

Stockholm: Författarna & Norstedts Juridik AB.  
 
Holme, Magne & Solvang, Krohn (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och  

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2007). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  

Malmö: Liber AB. 
 
Justitiedepartementet, Regeringskansliet (2002). Bokföringsbrott och brott mot borgenärer.  

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. (Ds 2002:57) 
 
Lehrberg, Bert (2006). Praktisk juridisk metod. 5:e uppl. Uppsala: Författarna och Institutet 
 för Bank- och Affärsjuridik AB. 
  
Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Tidskrifter 
 
Asp, Petter (1999). Bokföringsbrott och legalitet. Svensk Juristtidning, Häfte 1 s. 16-47. 
 
Hansson, Linda (2008). Tvivelaktig rättssäkerhet när bokföringsbrott ska bedömas. Balans, nr  

1. 
 
Intervjuer 
 
Elofsson, Sigurd, per telefon i Stockholm, 2008-05-15 
Kronqvist, Christer Ekorevisor, Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, 2008-04-21 
Lundh, Sverker Ekorevisor, Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, 2008-04-21 
 
 
Lagtext 
 
Aktiebolagslag (2005:551) 
 
Bokföringslag (1999:1078) 
 
Brottsbalken 11 kap. 5 §  
 



  
42 

 

Europeiska konventionen d. 4 nov 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
 
Revisionslag (1999:1079) 
 
Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
 
Propositioner och utredningar 
 
Redovisningslagstiftningen 2007 med förarbeten FAR förlag Stockholm 2006 
Prop. 1998/99:130 BFL – Författningskommentar BFL. s. 252  
Prop. 1995/96:10 ÅRL – Författningskommentar ÅRL s. 508 
SOU 1996:30 Borgenärsbrotten: en översyn av 11 kap. brottsbalken 
 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 
 
IAS 1 
 
 
Rättsfall 
 
Nytt Juridiskt Arkiv avd. 1  
nummer:  
NJA 2004 s. 618 (NJA 2004:69) Databas: Rättsbanken 
NJA 2005 s. 252 (NJA 2005:30) Databas: Rättsbanken 
NJA 2006 s. 627 (NJA 2006:75) Databas: Rättsbanken 
NJA 2007 s. 451 (NJA 2007:55) Databas: Rättsbanken 
 
 
Internet 
 
Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2007. Utgiven av Ekobrottsmyndigheten. 
Tillgänglig: <http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2009.aspx> (2008-04-
25) 

Tillgänglig: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____5.aspx (2008-04-29) 

Tillgänglig: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page_____17.aspx (2008-05-19)  

 
Figurer 
 
Figur 1, källa: ”Anmälda brottsmisstankar” Ekobrottsmyndighetens årsredovisning år 2007 s. 
37 
 
Figur 2, källa: Exempel från boken Bokföringsbrott och bokföringslagen s. 139 (Dahlqvist & 
Elofsson 2005) 
 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2009.aspx
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____5.aspx


  
43 

 

Figur 3, källa: Exempel från boken Bokföringsbrott och bokföringslagen s. 141 (Dahlqvist & 
Elofsson 2005) 
 
Figur 4, källa: ”Antal inkomna brottsmisstankar per brott 2003-2006”  Leonardo. Rapport om 
den ekonomiska brottsligheten 2007. Utgiven av Ekobrottsmyndigheten. 
Tillgänglig: <http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2009.aspx> (2008-04-
25) 
 
 
Övrigt 
 
Föreläsningsanteckningar Forskningsmetodik, 28 jan 2008 
 

 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____2009.aspx


  
44 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Antal inkomna brottsmisstankar per brott 2003-2006 
 
Här är en tabell över brottsrubriceringar och antal inkomna brottsmisstankar per brott under 
åren 2003-2006. Tabellen är hämtad ur broschyren ”Rapport om den ekonomiska 
brottsligheten, Rapport 2007:1”. Uppgifterna är hämtade ifrån Åklagarmyndighetens och 
Ekobrottsmyndighetens statistik över inkomna brottsmisstankar som är registrerade i Brådis, 
åklagarväsendets ärendehanteringssystem och som sedan sammanförts med hjälp av 
databasen Leonardo (Rapport 2007:1 om den ekonomiska brottsligheten). 
 
Antal inkomna brottsmisstankar per brott 2003-2006 2003 2004 2005 2006 
Oredlighet mot borgenär 621 532 478 512 
Vårdslöshet mot borgenär 76 48 47 40 
Mannamån mot borgenär 96 77 54 38 
Bokföringsbrott 5712 6165 6898 6914 
Skattebrott avseende mervärdesskatt 2181 2676 2573 1913 
Skattebrott, övrig skattelagstiftning 1949 3329 2946 2973 
Vårdslös skatteuppgift 82 98 59 42 
Skatteredovisningsbrott 226 197 167 270 
Försvårande av skattekontroll 1061 1490 1514 1560 
Skatteavdragsbrott 9 26 12 10 
Grovt skattebrott   222 775 
Överträdelse av näringsförbud 50 55 52 37 
Brott mot aktiebolagslagen 284 371 358 312 
Brott mot insiderstrafflagen, insiderbrott 39 43 68 81 
Brott mot insiderstrafflagen, otillbörlig kurspåverkan 3  2 56 
Totalt 12389 15107 15450 15533 
    Figur 4, källa: Leonardo. Tabellen är hämtad från Rapport om den ekonomiska brottsligheten, Rapport 2007:1. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till ekorevisorerna 
 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 
 

3. Hur går processen till när en företrädare för ett företag blir dömt för bokföringsbrott? 
 

4. I vilka sammanhang kan man bli dömd för bokföringsbrott? Vilka är vanligast? 
 

5. Hur ska ett företag göra för att undvika att bli dömt för bokföringsbrott? 
 

6. Är det någon speciell typ av företag som oftare blir dömt för bokföringsbrott? 
 

7. Hur blir någon föremål för bokföringsbrott? Är det en revisor som anmäler, 
skattemyndigheten, andra personer eller genom tillslag? 

 
8. Vilket är den vanligaste omedvetna handling en redovisare gör som kan leda till 

bokföringsbrott? 
 

9. Vilken är den vanligaste medvetna handling en redovisare gör som kan leda till 
bokföringsbrott? 

 
10. Hur tolkar du huvudsakskriteriet? 

 
11. Vilka är dina erfarenheter av huvudsakskriteriet? 

 
12. Känner du till något speciellt mål där huvudsakskriteriet varit i fokus? 

 
13. Upplever du att huvudsakskriteriet i Brottsbalkens 11 kap 5 § är svårtolkat? 

På vilket sätt? 
 

14. Vad upplever du är de största svagheterna med huvudsakskriteriet?  
 

15. Hur stor tror du kunskapen är idag om huvudsakskriteriet bland revisorer? Bland 
företagen? 

 
16. Hur bedömer man när huvudsakskriteriet är uppfyllt och i förhållande till vad? 

 
17. Används det några speciella tekniker för att fastsälla om huvudsakskriteriet är uppfyllt 

eller inte? Vilka?  
 
18. Är Den elofssonska metoden något ni använder er utav? 

 
19. Finns det klara arbetsmetoder med riktlinjer för att bestämma när huvudsakskriteriet är 

uppfyllt? 
 

20. Tror du att jurister eller revisorer har lättast för att tolka huvudsakskriteriet? Hur 
kommer det sig? 
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21. När jurister har svårt för att tolka huvudsakskriteriet i ett mål, hur går det till att få 
hjälp av bokföringsexperter? 

 
22. Vad kan feltolkningar av huvudsakskriteriet leda till? 

 
23. Har du något förslag på hur man skulle kunna förenkla tolkningen av 

huvudsakskriteriet? 
 

24. Finns det något annat problem som liknar den problematiska tolkningen av 
huvudsakskriteriet? Hur har det problemet lösts? 

 
25. Anser du att en omdefiniering av huvudsakskriteriet skulle vara behövligt?  
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Bilaga 3 Intervju med Sverker Lundh 
 

1. Mina arbetsuppgifter är att bedöma räkenskapsmaterial och utreda om företag kan ha 
gjort sig skyldiga till bokföringsbrott eller oredlighetsbrott. Jag arbetar också som 
sakkunnig gentemot åklagare och polis. Arbetet består även av att lagföra brott och 
förebygga brott.  

 
2. Jag har arbetat som ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg sedan det startade 

1998, dessförinnan arbetade jag hos polisens ekorotel sedan 1991.  
 

3. Jag har det sista året arbetat som ”mängdekonom”. Jag bedömer anmälningarna när de 
kommer in och ger förslag till mängdåklagare. Vi delar upp ärende i mängdbrott, 
projektbrott och särskilda brott. Mängdbrott innebär att utredningstiden får ta max 8 
timmar, de som bedöms som mängdbrott för strafföreläggande vilket innebär böter. 
De flesta ärendena som kommer in till oss blir klassade som mängdbrott, runt 50 % av 
ärendena. 

 
4. De vanligaste anledningarna när personer blir dömda för bokföringsbrott är att 

årsredovisningen är sen eller inte upprättad alls. Ej upprättad bokföring eller stora 
brister i bokföringen är också vanligt, ett exempel är så kallad ”ettårsbokföring”. Då 
samlar företagaren alla sina fakturor och diverse papper i en hög och i slutet på året 
går han till en redovisningskonsult som bokför allt samtidigt. Det förekommer även att 
osanna fakturor är registrerade. Ibland värderas tillgångarna upp för att företaget vill 
undvika att gå i konkurs. Vid konkurser är det vanligt att företagaren inte slutar i tid 
utan när företaget går dåligt tar man ut och försöker rädda pengar. 

 
5. Ett bokföringsskyldigt företag ska följa bokföringslagen så undviker man att bli dömd 

för bokföringsbrott. Personer som representerar företaget ska behandla papper och 
andra handlingar på ett seriöst sätt och ha en bra redovisningskonsult om man inte kan 
sköta det själv. Man ska undvika att gå i konkurs, om företaget ändå blir tvungen att 
gå i konkurs ska företagaren se till så att han sköter bokföringen in i det sista.  

 
6. Den vanligaste typen av företag som blir dömda för bokföringsbrott är små enskilda 

företagare, enmansbolag. De är ofta duktiga hantverkare och tar inte tillräckligt seriöst 
på vikten av att ha en ordnad bokföring. Dessutom är det dyrt med experthjälp.  

 
7. Vanligast är att Skattemyndigheten anmäler. Vid skattebrott ska allt över 1 basbelopp 

vilket är år 2008, 41 000 kronor, prövas rättsligt. Skattemyndigheten utför även 
revision ute hos företag och om de då misstänker brott anmäls detta till 
Ekobrottsmyndigheten. Vid konkurser är konkursförvaltaren skyldig att anmäla till 
Ekobrottsmyndigheten om något inte verkar riktigt hos konkursföretaget. Även 
revisorer anmäler och oftast då i samband med att företag inte lämnar in sin 
årsredovisning. 

 
8. Den vanligaste omedvetna handling en företagare gör är att inte bokföra 

affärshändelser löpande i tid.  
 

9. Den vanligaste medvetna handlingen är att företag inte redovisar allt som bolaget 
dragit in, eller redovisar osanna fakturor. 
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10. Bokföringslagen är en ramlag och var inte tidigare kopplat till något brott, men är 
numer kopplad till brottsbalken. Huvudsakskriteriet betyder att man i huvudsak kan 
bedöma redovisningens resultat, ställning och gång. Det ligger nära det engelska 
uttrycket ”rättvisande bild”. Huvudsakskriteriet har varit väldigt diffust fram tills då 
Den elofssonska metoden kom, då ekorevisor Sigurd Elofsson och statsåklagare Anna-
Lena Dahlqvist skrev ett förslag på hur man skulle tolka huvudsakskriteriet. Det 
förslag på att bokföringen får avvika 30 % är mycket frikostigt, och långt ifrån alla är 
eniga om den synen som Den elofssonska innebär. Vi ekorevisorer måste göra en 
individuell bedömning, det har en viss betydelse vad det kan leda till, det går ju till 
exempel inte att ett publikt företag kan avvika med 30 % i sin bokföring, då det ofta är 
många aktieägare inblandade och det rör sig om stora belopp, medan om en ensam 
företagare avviker med 30 % i sin bokföring får ju det inte några stora konsekvenser 
om det är småbelopp det rör sig om. 

 
11. På 1990-talet hade alla revisorer olika åsikter om hur huvudsakskriteriet skulle tolkas 

och det fanns ingen norm. Rätten tog inte så allvarligt på det och när man bedömde 
fallen fanns det en väldigt stor spridning av olika uppfattningar. Idag är det mer 
likriktat, det har även kommit lite domar där huvudsakskriteriet varit uppe och oftast 
är det speciella domare som har hand om ekonomisk brottslighet. 

 
12. Förra året, år 2007, hade Högsta domstolen uppe ett fall ”Mål nr B3217-06” där man 

hänvisade till Elofsson i sin bedömning. 
 

13. Idag är huvudsakskriteriet bedömningsgrundande. Det är enkelt om det inte finns 
någon bokföring för då är huvudsakskriteriet automatiskt uppfyllt. Om det finns en 
bokföring är det viktigt att man får en enhetlig grad om hur mycket den får avvika. 
Eftersom våra lagar är utformade som ramlagar är det bra att det finns utrymme för 
bedömning. Det som Elofsson har skrivit har blivit lite av en rekommendation, det har 
nämnts i ett förarbete till en proposition. 

 
14. Svagheten med huvudsakskriteriet är att det inte finns någon norm som säger vad ”i 

huvudsak” är. Det finns utrymme för olika bedömningar. 
 

15. Jag tror att varken revisorer eller företag har någon kunskap om huvudsakskriteriet. 
 

16. Vid bedömningen om huvudsakskriteriet är uppfyllt eller ej, beror det på vad det är 
frågan om. Antingen jämför man med resultatet eller mot balansräkningens tillgångar, 
men det kan även vara penningflödet eller de transaktioner som varit. Även om 
resultaträkningen och balansräkningen ser riktig ut tittar man på dessa aspekter. 

 
17. Den enda som finns är Den elofssonska metoden som har blivit en form av doktrin. 

 
18. Vid gränsfall brukar man ta stöd av Den elofssonska metoden. 

 
19. Om det finns bokföring kan vi använda oss utav De elofssonska riktlinjerna. Den så 

kallade ”ettåringen”, då företag bokför allt i slutet på året, är ett bokföringsbrott även 
om själva slutprodukten är riktig. 
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20. Jurister har lätt för att tolka det juridiska, eftersom jurister är tränade att tolka 
lagtexter, domar och praxis. Men kan inte göra bedömningar av bokföringar. Det är 
därför de tar hjälp av revisorer som får göra bedömningarna.  

 
21. Ekorevisorer sitter med som bisittare till åklagaren eller blir inkallad som sakkunnigt 

vittne till åklagaren, då talar ekorevisorn om att han gått igenom bokföringen och 
anser att det är ett bokföringsbrott.  

 
22. En feltolkning av huvudsakskriteriet kan leda till olika rättstillämpningar, det 

förekommer men risken var större tidigare. 
 

23. Man skulle kunna göra det lite snävare till exempel att det inte får avvika mer än 10 % 
på resultatet, då är det straffbart, i annat fall böter. Även klarare siffror hade varit 
önskvärt. 

 
24. All värderingsproblematik är svår. Tidigare var det anskaffningsvärdet som gällde och 

idag är det marknadspriset, det finns då utrymme för skiftningar. Även pågående 
arbete och kundfordringar är svåra att värdera. 

 
25. Jag anser inte att en omdefiniering av huvudsakskriteriet i brottsbalken behövs. Det är 

vettigt att använda sig utav rättvisande bild. Mindre brott borde bara bli böter, kanske 
att skattemyndigheten får befogenhet att skicka ut boten (vid skattebrott). Mängdbrott 
resulterar idag i regel till ett strafföreläggande, dvs. en villkorlig dom med dagsböter. 
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Bilaga 4 Intervju med Christer Kronqvist 
 
1. Jag arbetar som ekorevisor, det innebär bland annat att assistera åklagare i samband med 

ekonomiska frågor och associationsrätt. Jag gör utredningar och går även igenom företags 
datorer vid tillslag. 
 

2. Jag började år 1985 på åklagarmyndigheten. Och när Ekobrottsmyndigheten skapades år 
1998 började jag här. 

 
3. Det finns främst två källor som man får in anmälningar ifrån, skattemyndigheten och 

konkursförvaltare. Revisorer anmäler ibland också. Efter anmälningen kommer ärendet in 
till EBM. Man inleder då en förundersökning och det är alltid en åklagare som gör det. 
Själva utredningsarbetet utförs dock av poliser och revisorer. Om det kommer fram i 
utredningsarbetet att det finns tillräckligt med bevis fattar åklagaren beslut om att åtal ska 
väckas och skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Den misstänkte delges sedan 
en stämning. Under tiden förundersökningen pågår är åklagaren objektiv men när 
rättegången väl har börjat är åklagaren partisk i målet. 

 
4. Man är bokföringsskyldig enligt lagen. För det första måste man bedriva någon form av 

näringsverksamhet och uppfylla rekvisitet för bokföringsskyldigheten enligt 
bokföringslagen.  

 
5. De ska föra böckerna korrekt.  
 
6. Mindre företag är vanligast. De mest typiska brotten är bokföringsbrott där man inte fört 

bokföring alls. Även nystartade företag samt egenföretagare i små regier blir oftare 
dömda. Ofta är det hantverkare som kommer i ekonomiska trångmål som inte har råd att 
anlita någon som gör bokföringen för dem.  

 
7. Ett sätt är genom tillslag men detta är väldigt ovanligt. Tillsammans med skattebrott 

anmäler Skatteverket till EBM och detta är allra vanligast. I 20-25 % av alla konkurser i 
Sverige förekommer det bokföringsbrott och då är det konkursförvaltaren som gör 
brottsanmälningar om han misstänker något olagligt. Just nu är det väldigt få konkurser 
eftersom tiderna är bra för företagen. Även revisorer anmäler då de än så länge har 
anmälningsskyldighet. 

 
8. Detta är ingen omedveten handling men de har inte råd att betala bokföringsbyrån. 
 
9. De tar upp tillgångar som inte finns eller värderar dem för högt. Det kan också vara att 

inventarier, lagret eller fordringar inte skrivs av. 
 
10. Jag följer Den elofssonska doktrinen om att 30 % fel är acceptabelt. Detta fungerar bra 

med små bolag men inte när det gäller Volvo. Man borde ha absoluta tal. Innan boken 
”Bokföringsbrott och bokföringslagen” av Dahlqvist & Elofsson skrevs hade man ett 
annat sätt att mäta det på. Gick det att bedöma bokföringen på ett par timmar var det i 
huvudsak uppfyllt.  

 
11. Huvudsakskriteriet är oftast uppe när åklagaren ska göra sin bedömning, men när målet 

väl är uppe i rätten nämns inte huvudsakskriteriet. I de mål vi har haft uppe i rätten har vi 
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haft framgång i 95 % av fallen. Om de blir friade är det oftast uppsåtet som det fallerar på, 
inte på det objektiva.   

 
12. Nej, inte något mål där det ställts på sin spets. När åklagaren gör sin bedömning efter att 

det kommit in en anmälan tittar man mycket på det. Jag tror inte att det förekommer i 
rätten, det är bortsorterat då. EBM har framgång i 95 % av fallen, resten har blivit 
frikända på grund av uppsåt. 

 
13. Nej, i synnerhet inte sedan Sigurd Elofsson och Anna-Lena Dahlqvist skrev boken 

Bokföringsbrott och bokföringslagen. Det svåra i den typen av utredningar är att hitta vad 
felet är, och det måste man ju veta för att kunna tillämpa Den elofssonska metoden. All 
lagtext är svårtolkad. 

 
14. Det är svårt att lösa det på något annat sätt. Man kan inte kräva en helt perfekt bokföring, 

då skulle alla företrädare för bolag buras in. Kanske skulle 30 % kunna stå med i 
lagtexten, men det måste ändå finnas utrymme för utveckling. Jag anser inte att 
huvudsakskriteriet har några svagheter, i en proposition finns det nämnt 25 %. Det måste 
finnas lite buffertar i all lag. 

 
15. Jag tror att revisorer har kunskap om detta, särskilt sedan de måste anmäla vid misstanke 

om brott. De stora företagen har säkert kunskap om huvudsakskriteriet men inte de små 
företagen. 

 
16. Det står i boken Bokföringsbrott och bokföringslagen av Dahlqvist & Elofsson. 

Bokföringsbrott är ett informationsbrott. Om det egna kapitalet är av intresse och man har 
strul med likviditeten jämförs 30 % i förhållande till det. Företag har informationsplikt 
mot sina långivare. 

 
17. Vi följer boken Bokföringsbrott och bokföringslagen av Dahlqvist & Elofsson. 
 
18. Ja den använder vi oss av. Ibland måste man dock snegla på beloppets storlek. Det kan 

inte handla om till exempel 30 kronor. 
 
19. De påbjudna arbetsmetoder som finns, finns i boken Bokföringsbrott och bokföringslagen 

av Dahlqvist & Elofsson. 
 
20. I praktiken brukar det gå till så att ekorevisorerna ser om huvudsakskriteriet är uppfyllt 

eller inte. Men åklagarna måste ha sin syn på det.  
 
21. Vi är 7-8 ekorevisorer på EBM och ca 25 åklagare. 
 
22. Det värsta det kan leda till är att en oskyldig blir dömd eller att skyldiga går fria. 

Objektiva rekvisit feltolkas inte, däremot är det svårare att utreda subjektiva rekvisit 
såsom uppsåt eller grov oaktsamhet. 

 
23. Jag tycker inte att det är så komplicerat. Tolkningen har förenklats genom Den 

elofssonska metoden, men en lagtext måste vara allmänt hållen, för är den för strikt finns 
det alltid kryphål som människor utnyttjar och slinker igenom.  
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24. Det finns ett mycket värre problem, nämligen resten av 11:e kapitlet i brottsbalken om 
obestånd. Obestånd är ett juridiskt begrepp som inte har någon motsvarighet i den 
ekonomiska världen. 

 
25. Nej. Man kan alltid definiera upp och ned men lagstiftningen måste kunna anpassas till en 

förändrande värld. Jag tycker att det fungerar rätt så bra. Praxis får utvisa efter hand så att 
det blir ett acceptabelt resultat. 
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Bilaga 5 Intervjufrågor till Sigurd Elofsson 
 
1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
2. Hur länge har du arbetat med detta? 

 
3. Hur går processen till när en företrädare för ett företag blir dömt för bokföringsbrott? 

 
4. I vilka sammanhang kan man bli dömd för bokföringsbrott? Vilka är vanligast? 

 
5. Hur ska en företrädare för ett företag göra för att undvika att bli dömt för 

bokföringsbrott? 
 

6. Är det någon speciell typ av företag där bokföringsbrott oftare förekommer? 
 

7. Hur tolkar du huvudsakskriteriet? 
 

8. Vilka är dina erfarenheter av huvudsakskriteriet? 
 

9. Känner du till något speciellt mål där huvudsakskriteriet varit i fokus? 
 

10. Upplever du att huvudsakskriteriet i Brottsbalkens 11 kap 5 § är svårtolkat? 
På vilket sätt? 

 
11. Vad upplever du är de största svagheterna med huvudsakskriteriet?  

 
12. Hur stor tror du kunskapen är idag om huvudsakskriteriet bland revisorer? Bland 

företagen? 
 

13. Vad kan feltolkningar av huvudsakskriteriet leda till? 
 

14. Anser du att en omdefiniering av huvudsakskriteriet skulle vara behövligt?  
 

15. Hur har du kommit fram till Den elofssonska metoden? 
 

16. Vilka är styrkorna i din metod? 
 

17. Känner du att din metod har några brister? 
 

18. Vilka tillämpar din metod? 
 

19. Bedriver du någon forskning idag för att utveckla metoden ytterligare? 
 

20. Tror du att huvudsakskriteriet kommer att omdefinieras? 
 

21. Tycker du att det ska omdefinieras? 
 

22. På vilket sätt har din metod blivit uppmärksammad (förutom i er bok), i tidningar, 
domar osv.? 
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23. Vad fick dig att börja intressera dig för tolkningen av huvudsakskriteriet? 
 

24. Har din forskning haft några motgångar? 
 

25. Hur tror du att huvudsakskriteriet kommer att se ut i framtiden? 
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Bilaga 6 Telefonintervju med Sigurd Elofsson 
 

1. Jag arbetar som specialist på juristenheten på Öhlings Pricewaterhouse Coopers. Mina 
arbetsuppgifter rör bl.a. frågor om anmälningsskyldighet vid misstänkte om brott 
enligt ABL, jag biträder när anställda är åtalade för brott i tjänsten, till exempel 
medhjälp till bokföringsbrott, jag deltar även vid Revisorsnämndsärenden m.m. I 
botten är jag revisor. 

 
2. Jag har arbetat här i tre och en halv månad. Totalt har jag arbetat som revisor sedan 

1985 och inom rättsväsendet från 1995-2007 förutom 2006 då jag arbetade hos 
Riksrevisionen. Från 1985 till 1995 arbetade jag som externrevisor, ekonomichef, 
redovisningskonsult samt skatterevisor. 

 
3. Det är vanligast att en konkursförvaltare, skattemyndigheten eller en revisor anmäler 

via sin anmälningsplikt.  
 
4. Det vanligaste sammanhanget att man blir dömd för bokföringsbrott är i samband med 

konkurser. 
 
5. Bokföra enligt bokföringslagen. 
 
6. Mindre fåmansaktiebolag utan god intern kontroll. 
 
7. När bokföringen finns får den misstänkte en rabatt, då räcker det att den bokföring 

som finns i huvudsak visar rörelsens förlopp eller ekonomiska resultat eller balans. 
 
8. Jag vill hänvisa till boken Bokföringsbrott och bokföringslagen. Jag ägnade stort 

intresse åt frågan under perioden 1997-2007 då jag tillsammans med Anna-Lena 
Dahlqvist utbildade samt skrev boken ”Bokföringsbrott och bokföringslagen”. 

 
9. Huvudsakskriteriet är alltid i fokus när det gäller misstanke om bokföringsbrott. 
 
10. Nej, det tycker jag inte. Möjligen är det svårt för den som inte är insatt i 

väsentlighetskriteriet. 
 
11. Jag tycker inte att huvudsakskriteriet har några svagheter, men det vore intressant ifall 

huvudsakskriteriet diskuterades mer. Det är inte alltid självklart vad en ”initierad 
bedömare” anser. 

 
12. Bland revisorer tror jag att ganska många känner till huvudsakskriteriet på grund av 

anmälningsplikten i aktiebolagslagen, men det kanske inte är så många som är insatta i 
konstruktionen. Bland företagen tror jag inte kunskapen finns i så stor utsträckning. 

 
13. Det kan leda till att man begår bokföringsbrott utan att vara medveten om det. 
 
14. Nej, det tycker jag inte. 
 
15. När jag började titta på huvudsakskriteriet såg jag kopplingen till 

väsentlighetskriteriet, den goda revisionsseden. I Redovisningsrådet 
rekommendationer BFNAR 2000:2 pkt. 7, posten är väsentlig om en initierad 
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bedömare med vetskap om den nya situationen gör en annan bedömning av företaget. 
Se även definition av väsentlighet i RS 320. 

 
Vi tar ett exempel, säg att det står enligt årsredovisningen att ett företag har en 
omsättning på 10 miljoner, aktiekapitalet är på 100 000 kronor.  
Ny förutsättning: en kostnad på 100 000 kronor har inte bokförts.  
Hur påverkar detta? Svar: bolaget saknar eget kapital.  
Om den initierade bedömaren anser att det här var en väsentlig skillnad, det vill säga 
gör en annan bedömning av företaget så var beloppet på 100 000 kronor väsentligt. 
Aktiekapitalet är förbrukat, varje initierad bedömare anser nu att detta är en helt 
annorlunda situation och gör en annan bedömning av företaget. 
Det här är grunden till hur man bedömer hur väl bokföringen återger verkligheten och 
ett grundelement i revision.  
 
Jag är skolad i revision och i revision sägs det att väsentliga brister skall 
uppmärksammas. Vad beträffar huvudsakskriteriet får bristen inte vara större än att 
bokföringen i huvudsak återger verkligheten. Både väsentlighetskriteriet och 
huvudsakskriteriet handlar om bristens storlek. Detta innebär att, i en perfekt värld, 
den brist en externrevisor tolererar innan han tvingas skriva oren revisionsberättelse 
alltid är mindre än den brist som utgör bokföringsbrott. En extern revisor sätter ner 
foten långt innan det blir ett bokföringsbrott. Väsentlighet och i huvudsak är 
relationsbaserade tal som bägge anger storleken på bristen. I väsentlighetskriteriet får 
bristen inte vara väsentlig, huvudsakskriteriet fokuserar på hur mycket som skall vara 
rätt. Utifrån hur mycket som skall vara rätt (i huvudsak)kan vi härleda hur stor bristen 
får vara. Det handlar i bägge fall om hur stor bristen får vara. Rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning är begrepp hämtade direkt ur bokföringslagen 
1976. Bedömma är lika med att ta ställning till. Vad som åsyftas med ”med ledning av 
bokföringen” framgår utav BFL (grund- och huvudbok, verifikationer till de bokförda 
posterna, årsbokslut, årsredovisning, systemdokumentation, behandlingshistorik samt 
öppningsbalansräkning). 
 
Huvudsakskriteriet är uppfyllt om: 
1. bristen är väsentlig, 
2. bristens storlek är i huvudsak det vill säga minst 30 % (eller vad nu i huvudsak är, 
den frågan är inte prövad). 
 
Det är få fall där huvudsakskriteriet diskuteras. I de flesta fall döms den 
bokföringsskyldige p.g.a. att bokföring saknas, inte är upprättad, inte är upprättad i rätt 
tid eller inte är komplett (t.ex. verifikationer saknas). 
 
När bokföringen föreligger i alla dess delar och är upprättad i tid behöver bokföringen 
endast i huvudsak återge verkligheten (rörelsens förlopp (resultat- och 
ställningsutveckling under löpande år) och ekonomiska resultat och ställning (den 
information som erhålls genom att upprätta årsbokslut/årsredovisning)). Det är först 
nu huvudsakskriteriet prövas. 

 
16. Den är förutsägbar och transparent, det vill säga rättssäker. 

 
17. Jag ser inga just nu, men givetvis kommer metodiken att diskuteras/kritiseras ju fler 

som blir involverade.  
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18. Den här metoden tillämpas inom rättsväsendet av många. 

 
19. Både ja och nej. Jag följer med, jobbar med frågorna och anlitas i vissa ärenden. 

 
20. Nej, det tror jag inte. 

 
21. Nej, däremot tycker jag att det ska diskuteras och debatteras, därför det är oerhört 

viktigt att vi har en samsyn, detta gäller givetvis även väsentlighetskriteriet. 
Huvudsakskriteriet och väsentlighetskriteriet är samma sak men olika storlek. 

 
22. Det har medfört att man idag kan förklara vad huvudsakskriteriet är, 

huvudsakskriteriet har blivit bedömbart. Metoden har vunnit erkännande genom att 
bokföringsbrottet är det överlägset mest åtalade ekobrott. Det står uppskattningsvis för 
60-70% av ekobrottsrelaterade åtal. För säkrare siffror se EBM. 

 
23. När jag började på åklagarväsendet som nyanställd revisor ville jag i rätten kunna tala 

om vad som menades med ”i huvudsak bedömas” och vad som menades med 
”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen” 
och hur det påverkades av felet eller bristen. Det är viktigt att man vet vad man säger. 
Straffrätten måste vara förutsägbar. 

 
24. Jag och Anna-Lena Dahlqvist hade väl trott att flera hade förstått och tagit till sig 

tankarna. Det är inte ovanligt att folk feltolkar och tror att man till exempel inte 
behöver bokföra 30 % av bokföringen. Givetvis var det ingen enkel resa att lansera 
metodiken, men via kritiken har vi ”vässat” tankarna om och om igen. Idén måste tåla 
att granskas. 

 
25. Jag hoppas att huvudsakskriteriet utvecklas i samklang med väsentlighetskriteriet. 

Något annat är svårt att tänka sig eftersom bokföringsbrott blir det först när man 
avviker från BFL. Det är viktigt att brottet är förutsägbart och att brottsutredningen är 
transparent samt att bristen i informationshänseende accepteras av ”initierade 
bedömare”. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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