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Sammanfattning 
 

Enligt 11 kap. 5 § BrB utdöms straffrättsligt ansvar för den som uppsåtligen eller av oakt-

samhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Genom hänvisningen till 

bokföringslagen kännetecknas straffbestämmelsen som ett s.k. blankettstraffbud. Bokfö-

ringslagen som sådan intar karaktär som ramlagstiftning och uppställer därutöver att bok-

föringen ska skötas i enlighet med begreppet god redovisningssed. Med tiden har åsikter 

från flera olika håll framförts om att straffbestämmelsen är alldeles för vidsträckt, i synner-

het vad gäller hänvisningen till god redovisningssed, som saknar ett definierat materiellt 

innehåll. En av frågorna är om ett åsidosättande av god redovisningssed kan ligga till 

grund för straffrättsligt ansvar enligt 11 kap. 5 § BrB. En annan fråga är om Bokförings-

nämndens normgivning i praktiken är bindande för domstolen. Dessa frågor saknar ett de-

finitivt svar.  

 

I doktrinen har olika författare fördjupat sig i dessa frågeställningar. Bland dessa finns ex-

empelvis den finske rättsvetenskapsmannen Dan Frände, professorerna Petter Asp och Nils 

Jareborg samt de brittiska juristerna Hoffman och Arden. Olika åsikter framförs om huru-

vida en sådan straffteknik är godtagbar mot bakgrund av legalitetsprincipen eller normgiv-

ningsreglerna i regeringsformen. Till stöd för sina påståenden lanserar till exempel Dan 

Frände ett eget tolkningsschema för att avgöra om en straffbestämmelse är för obestämd. 

Nils Jareborg ställer sig i vissa delar skeptisk till dennes slutsatser, vilket vittnar om en 

förhållandevis stor oenighet bland jurister. Även Europadomstolen har fått möjlighet att 

uttala sig om obestämda straffbud och dess giltighet, vilket i uppsatsen framgår genom 

målet Kokkinakis mot Grekland.  

 

Slutsatsen är att förbudet mot obestämda strafföreskrifter är relativt, främst i den meningen 

att det inte går att uppställa ett absolut förbud mot att vissa bestämmelser är vagt utforma-

de. Istället rör det sig snarare om att obestämdheten utgör ett av flera intressen som måste 

vägas mot varandra vid utformningen av straffbestämmelser. Konsekvensen blir därmed att 

den valda strafftekniken, även om den är vagt utformad, motiveras av andra intressen. Där-

ibland av dynamiska och effektivitetsbaserade skäl, framförallt för att undvika en stelbent 

rättstillämpning. Rättsläget är däremot inte klart, vilket fortsättningsvis lär mynna ut i nya 

diskussioner.      
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 
 

Bokföringsbrottets struktur har under de senaste fyrtio åren inte varit ett helt okontroversi-

ellt ämne. Så gott som samtliga juridiska falanger har haft anledning att yttra sig, däribland 

våra domstolar, advokater, åklagare, skattejurister och inte minst en stor del av den akade-

miskt verksamma kåren som genom den juridiska doktrinen både angripit och försvarat 

bokföringsreglernas tillämpning. Det handlar dels om det konkreta innehållet i god redo-

visningssed, om legalitetsaspekter, om olika rådgivande instansers rätt att utfärda bindande 

föreskrifter och dels om gränserna för det straffbara området för medverkande. Klart är att 

redovisningen i dess olika former tjänar som kontrollunderlag och information för både 

privata och fiskala intressenter i samhället; den berör inte endast det straffrättsliga området, 

utan även civilrättsliga områden som skadestånds- och konkurrensrätt.  
 

1.2 Syfte och mål 
 

Föreliggande uppsats avser att beröra den straffrättsliga konstruktionen av bokföringsbrot-

tet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken (SFS 1962:700; BrB). Syftet är att närmare redogöra för 

hur bokföringsbrottets karaktär som ramlag och blankettstraffbud inverkar på grundläg-

gande rättsstatsprinciper, var gränsen för straffrättsligt ansvar dras eller bör dras. I flera 

avseenden är rättsläget dock oklart. Målet är därför att djupare studera vilka åsikter i dokt-

rin, förarbeten m.m. som förefaller strömlinjeformade, var åsikterna går isär och varför det 

finns meningsskiljaktigheter. Det ska dock framhållas att ambitionen inte är att räta ut 

samtliga frågetecken, utan snarare genomföra en teoretisk analys av olika uppfattningar 

samt något om de filosofiska utgångspunkterna straffrätten laborerar med vid straffbud 

som har karaktären av generalklausul.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Uppsatsen utgår i detta avseende från följande frågeställningar:  

 

1. I vilken mån kan legalitetsprincipen anses problematisera konstruktionen av bokfö-

ringsbrottet?  

2. Vilka skäl talar för och emot Bokföringsnämndens (BFN) funktion som normutfyl-

lande organ i straffrättsligt hänseende?  

3. Är BFN:s formellt icke bindande föreskrifter i praktiken bindande?  

4. Kan och bör man inom straffrätten, med hänsyn till andra intressen, kunna avvika 

från grundläggande principer?  

5. Var någonstans går gränsen? 
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1.4 Metod och källkritik 
 

Uppsatsen utgår från rättsvetenskaplig metod, vilket i detta avseende innefattar sedvanliga 

källor som svensk grundlag, lag, praxis, allmänna föreskrifter och juridisk doktrin. Här bör 

dock observeras att en problematik, inbäddad i uppsatsens syfte och frågeställningar, avser 

just den rättsliga digniteten av allmänna föreskrifter och råd. Historiskt har det bland vissa 

rättsvetenskapare inte funnits någon definitiv enighet om rättskällornas status. Eckhoff 

rangordnar exempelvis lagtext högst, därefter förarbeten, i sin tur följt av domstolspraxis, 

myndighetspraxis m.m. Den juridiska doktrinen hamnar långt ner och sätter sig endast över 

det Eckhoff kallar ”reelle hensyn” till ett enskilt straffbud.
1
 Däremot framhåller exempelvis 

Sundberg att det är sedvanerätten som ger rättskälleläran sin slutliga auktoritet.
2
  

 

Trots detta bör det understrykas att jag i stora delar analyserar olika åsikter i doktrinen, 

även om åsikterna i flera avseenden ger uttryck för personliga reflektioner. Vissa rättsve-

tenskapsmän- och kvinnor anses därutöver ha ett särskilt högt anseende, men inte desto 

mindre är det angeläget att framhålla att det framför allt är tyngden i argumenten som ska 

analyseras.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Inte sällan står den misstänkte även åtalad för ekonomisk brottslighet inom närliggande 

grenar, då inom specialstraffrätten och vanligtvis för brott mot skattelagstiftningen. Eko-

nomisk brottslighet utanför BrB kommer i denna uppsats inte att analyseras utöver vad 

som krävs för att på djupet resonera om bokföringsbrottets struktur enligt 11 kap. 5 § BrB. 

För att belysa problematiken kommer hänvisning i viss mån göras till utländsk rätt.  

 

1.6 Disposition 
 

Den inledande delen av uppsatsen beskriver bokföringens funktion, tillämpningsområde, 

dess syfte och vilka intressen som bokföringen ska tillgodose. Vidare redogörs för den 

straffrättsliga konstruktionen, BFN:s funktion som normgivande expertorgan inom redo-

visningsområdet och normgivningens relation till BFL och straffbudet. Fokus riktas sedan 

vidare mot legalitetsprincipens inverkan på bokföringsbrottet. Den deskriptiva delen avslu-

tas med åsikter från engelsk rätt och ett mål från Europadomstolen. 

                                                           
1
 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 292, u. 4:1, Studentlitteratur AB, Lund 1992. 

2
 Strömholm, s. 293f. 
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2 Bokföring 
 

2.1 Bokföringens förutsättningar 
 

Fram till ikraftträdandet av den nya bokföringslagen (SFS 1999:1078; BFL) fanns i huvud-

sak de centrala reglerna om redovisning i bokföringslagen från 1976 (GBFL). Chefen för 

Justitiedepartementet bemyndigades 1991 av regeringen att tillkalla en kommitté, som an-

tog namnet Redovisningskommittén, för att se över lagstiftningen på redovisningsområ-

det.
3
 Slutbetänkandet som däribland innehöll ett förslag till ny bokföringslag remissbe-

handlades, men fick utstå betydande kritik från ett flertal av de 73 remissinstanserna. Kriti-

ken mottogs dock lyhört, vilket medförde en ny remissbehandling och mynnade sedermera 

ut i ett lagrådsyttrande. I propositionen till 1999 års bokföringslag följde regeringen i allt 

väsentligt Lagrådets rekommendationer.
4
   

Tillsammans med årsbokslutet och årsredovisningen – samt i förekommande fall koncern-

redovisningen – tillhör den löpande bokföringen redovisningskategorin extern redovisning. 

Styrande i detta avseende är dock den precis nämnda bokföringen, som utgör den samman-

ställda informationen av ett bolags affärshändelser. ”Affärshändelse” definieras enligt 4 

kap. 1 § BFL i sin tur i lagens 1 kap. 2 §, där begreppet ska förstås som 

[…] alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på 

företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordring-

ar och skulder samt egna tillskot till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat. 

 

Vad går då att anföra mer konkret om bokföringens funktion och vilka intressen ska bokfö-

ringen tillgodose? Varken GBFL eller NBFL tycks ge besked om syftet med att redovisa 

bolagets affärshändelser. Man kan i sammanhanget snarare tala om ett extrinsikalt värde i 

förhållande till andra syften. Det är på grundval av bolagets affärshändelser som årsbokslut 

och årsredovisning upprättas, vilka nämligen har ansetts utgöra särskilt viktiga funktioner 

som informationspelare för bolagets intressenter och aktörer inom näringslivet.
5
 Vid till-

komsten av GBFL anfördes att lagstiftningen behövde inriktas både mot bolagets egna 

angelägenheter, bl.a. de anställdas behov av information
6
, medan lagstiftaren i NBFL även 

underströk nyttan av att företagaren i och med bokföringen kunde blicka ut över verksam-

heten, dess mål och fortsatta utveckling. Enligt regeringens bedömning fanns det ”emeller-

tid [till NBFL] inte anledning att lagstifta i syfte att tillgodose företagarens egna intressen 

[…] Behovet av lagstiftning måste i stället bedömas från utomstående intressenters per-

spektiv”. Med detta sagt främst bolagets borgenärer, aktieägare, anställda och det allmän-

na.
7
 Bolagens bokföring har därför inverkat centralt som utgångspunkt för ett flertal sam-

hällsintressen, både inom näringslivet och för statens institutioner. Däribland bör nämnas 

bokföringens betydelse som underlag för beskattning och det anslutande straffstadgandet 

om försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen. Utgångspunkten att lämna 

en rättvisande bild av den finansiella ställningen tycks även tjäna till att stävja olika former 

av missbruk, exempelvis illojal konkurrens på marknaden.
8
      

                                                           
3
 Prop. 1998/99:130 s. 169.   

4
 Westermark, Christer, Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen, s. 12 f, 3:e u., Norstedts Juridik 

AB, Vällingby 2012.  
5
 Prop. 1998/99:130 s. 172. 

6
 Prop. 1975:104 s. 23. 

7
 Prop. 1998/99:130 s. 197. 

8
 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer – Ds 2002:57 s. 73.  
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2.2 Utgångspunkten som straffbestämmelse 
 

2.2.1 Bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § BrB 
 

I sin nuvarande lydelse definieras bokföringsbrottet i 11 kap. 5 § BrB enligt följande:  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt 

bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinforma-

tion 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 led-

ning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är inga, 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 sär-

skilt farlig art.  
 

2.2.2 Tillämpningsområde 
 

Paragrafen hänvisar härigenom uttryckligen till BFL. Emellertid bör här observeras lagens 

tillämpningsområde. Huvudregeln enligt 2 kap. 1 § BFL anger att en juridisk person är 

bokföringsskyldig med därtill uppställda undantag enligt 2 kap. 2-5 §§ BFL. Vissa in-

skränkningar i bokföringsskyldigheten kommer härvid i fråga för ideella föreningar, regi-

strerade trossamfund, samfällighets-, viltvårdsområdes- och fiskerivårdsföreningar enligt 2 

§. För stiftelser finns vissa undantag enligt 3 §. Stat, kommun, landsting, kommunförbund, 

regionalförbund, konkursbon och stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet en-

dast får användas till förmån för bestämda fysiska personer är enligt 5 § överhuvudtaget 

inte bokföringsskyldiga. Sammantaget utgör således 2 kap. 1 § BFL en definitionsmässigt 

klar regel: samtliga aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar omfattas.
9
  

 

2.3 Syftet bakom kriminaliseringen 
 

I en historisk kontext har det inte varit en självklarhet att räkenskaper och närliggande in-

formation om företagets ställning ovillkorligen ska stå till utomstående intressenters förfo-

gande. Frågan har varit om inte sådan information i själva verket utgör näringsidkarens 

privata angelägenheter och därmed i mindre mån angår någon annan än denne själv. I 1981 

års proposition om ändring i BrB kom bokföringsbrottet i egenskap av ett verkligt sam-

hällsproblem att ställas på sin spets. I denna upptogs just frågan om synsättet att betrakta 

bokföringen som näringsidkarens ensak. Departementschefen tillika ett flertal remissin-

stanser menade nämligen att det, mot bakgrund av samhällsutvecklingen, var ett ”föråldrat 

synsätt att betrakta en näringsidkares räkenskaper som hans ensak”.
10

 Vid denna tid fanns 

även en särskild åtalsregel enligt 11 kap. 8 § BrB (vilken alltså upphävdes efter ändringar-

nas ikraftträdande 1982). Denna stadgade nämligen att åtal om bokföringsbrott endast fick 

                                                           
9
 Se här prop. 1998/99:130 s. 210.  

10
 Prop. 1981/82:85 s. 18.  
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föras om gäldenären inom fem år från det att brottet förövades gått i konkurs. Obestånds-

rekvisitet utgjorde här ett centralt rekvisit för om åtal överhuvudtaget fick äga rum. I förar-

betena till 1929 års bokföringslag motiverade man detta med bokföringens privata natur 

och risken för att affärshemligheter skulle läcka ut. Departementschefen avfärdade följakt-

ligen dessa argument och anförde särskilt att bokföringsplikten alltid behövde fullgöras på 

ett godtagbart sätt. Man menade att det från samhällets sida fanns en skärpande syn på 

denna form av brottslighet. Räkenskapernas privata natur och skyddet för eventuella af-

färshemligheter fick således vika åt sidan för tyngre samhälleliga intressen, däribland möj-

ligheten att komma stävja kvalificerad ekonomisk brottslighet.
11

 

 

Vad gäller då bokföringslagen som grundval för den straffrättsliga betydelsen? I första 

hand är det kvaliteten på bokföringen – och inte främst existensen – som hamnat i skott-

gluggen för huruvida bokföringsbrott föreligger eller inte. Den i 11 kap. 5 § BrB uttryckta 

formuleringen ”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning” tycks anknyta till 

ordvalet enligt 5 kap. 1 § BFL, vilken anger bedömningen av ”verksamhetens förlopp, 

ställning och resultat”. Med andra ord torde de sikta på samma bokföringsåtgärder, dvs. 

genom notering av affärshändelserna i den löpande bokföringen (grundbokföring) samt i 

systematisk ordning (huvudbokföring).
12

 Det brottsliga handlandet är enligt ordalydelsen 

utformat som ett åsidosättande. Detta verb ger egentligen ingen vägledning om vilka åt-

gärder som är straffbara, utan endast att bokföringsskyldigheten inte uppfylls om BFL:s 

regler åsidosätts. Stadgandet är därför att betrakta som ett s.k. oäkta underlåtenhetsbrott – 

eller kommissivdelikt, vilket innebär att brottet kan begås både genom en positiv åtgärd, 

exempelvis genom införandet av osanna skulder eller tillgångar samt genom negativa åt-

gärder, såsom att underlåta att införa affärshändelser.
13

 Under senare år har man från lag-

stiftningshåll dessutom valt att föra en hårdare linje mot olika former av otillbörligheter 

med redovisningen. Bokföringsbrottet har nämligen visat sig utgöra det mest förekomman-

de borgenärsbrottet i 11 kap. BrB. Under 2011 anmäldes 12 260 fall av bokföringsbrott, 

vilket är en generell ökning sedan 2007.
14

  

Överträdelse av bokföringsskyldighen inverkar även på bedömningen av exempelvis obe-

ståndsrekvisiten i samma kapitel. En bristande bokföring har nämligen föranlett vissa svå-

righeter med fastställandet av tidpunkten för när obestånd förelegat, vilket medfört sådana 

bevissvårigheter att straffrättsligt ansvar inte kunnat utkrävas. I betänkandet SOU 1996:30 

föreslogs att en ”obeståndspresumtion” skulle föreligga vid vilseledande bokföring, men 

den kritiserades för att inte stämma överens med synen på vedertagna rättsstatsprinciper 

om åklagarens bevisbörda och den misstänktes oskuldspresumtion.
15

 Trots avstyrkandet av 

förslaget om denna omvända bevisbörda, ansåg regeringen inte desto mindre att det var 

nödvändigt att i övrigt fortsätta i enlighet med den framlagda strategin mot ekonomisk 

brottslighet som presenterades 1995. Denna strategi resulterade sedermera i att straffskalan 

för grovt bokföringsbrott höjdes med två år till straffmaximum på sex års fängelse och för 

ringa fall till fängelse i högst sex månader (SFS 2005:242). Att fängelse numera ingår i 

                                                           
11

 Prop. 1981/82:85 s. 18f.   
12

 Westermark, s. 128.  
13

 Westermark, s. 128.  
14

Karlsson-Tuula, Marie, Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 209, 2011, Jure 

Förlag AB, Stockholm samt Brottsförebyggande rådets statisktik för ekobrott, Bedrägerier och ekobrott, 

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html.    
15

 Prop. 2004/2005:69 s. 15. Se även regeringens skrivelse 2003/2004:178 – Handlingsplan mot den ekono-

miska brottsligheten, i vilken dåvarande regeringens ekobrottsstrategi tydliggörs. Man pekar, utöver de ska-

deverkningar som bokföringsbrottet leder till, även på anknytande samhällsproblem relaterade till den eko-

nomiska brottsligheten. Däribland penningtvätt och olaglig alkoholhantering.  
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straffskalan för ringa bokföringsbrott motiverades med möjligheten att i större utsträckning 

använda sig av tvångsmedel mot den misstänkte.
16

 Som exempel kan nämnas reseförbud 

enligt 25 kap. 1 § rättegångsbalken (SFS 1942:740), där en sådan åtgärd förutsätter att 

fängelse ingår i straffskalan.  

 

2.3.1 Huvudsakskriteriet 
 

En omdiskuterad fråga i sammanhanget har visat sig vara det s.k. huvudsakskriteriet. Lag-

texten enligt 11 kap. 5 § stadgar nämligen att ansvar för bokföringsbrott inträder om rörel-

sens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd av åsidosättandet i huvudsak inte 

kan bedömas med ledning av bokföringen. Det här är alltså fråga om ett effektrekvisit. I 

doktrinen har kriteriet uttryckts som att ”avvikelsen mellan rörelsens tillstånd som bokfö-

ringen anger och det verkliga förhållandet skall vara av viss omfattning.”
17

 Det betyder att 

bagatellartade brister såsom mindre ofullkomligheter inte har ansetts kunna medföra straff-

rättsligt ansvar för den bokföringsskyldige.
18

 Närmare bestämt har kriteriet om avvikelse 

mellan det bokförda tillståndet och det verkliga förhållandet främst tjänat som en begräns-

ning av det straffbara området och samtidigt som ett urval för sådana missförhållanden 

som rättsordningen inte kan acceptera. Däremot kan ett antal mindre brister givetvis få den 

kumulerade effekten att bokföringsbrott ändå anses föreligga.  

 

2.3.2 Bokföringsbrott med ledning av huvudsakskriteriet 
 

Med utgångspunkt i huvudsakskriteriet har i doktrinen tre typfall av bokföringsbrott kunnat 

identifieras:  

1. att bokföring saknas 

2. att bokföringen är osann eller 

3. att bokföringen inte går att kontrollera. 

 

Det första typfallet består i den enligt lagtexten uttryckta underlåtenheten att bokföra af-

färshändelserna eller bevara räkenskapsmaterialet, medan det andra typfallet omfattas av 

lämnandet av oriktiga uppgifter. Att bokföringen inte går att kontrollera är således knutet 

till typfallen (1) och (2).  

 

Det framhålls att huvudsakskriteriet anses uppfyllt om det bokförda värdet, dvs. det till-

stånd som bokföringen anger, avviker med minst 30 procent från bolagets verkliga värde.
19

 

Denna metod utgör en kvantitativ mätning av avvikelsen och om den således är så väsent-

lig att den kan föranleda straffansvar. 30 procents-metoden har i doktrinen kommit att 

benämnas den elofssonska metoden. Enligt Elofsson m.fl. har dock denna metod missupp-

fattats av många. Framförallt menar man att syftet inte är att den procentuella avvikelsen 

ensamt ska ligga till grund för bedömningen av huvudsakskriteriet. Istället utgör metoden 

                                                           
16

 Prop. 2004/2005:69 s. 66. 
17

 Diamant, Adam, JT Nr 3 2004/2005 – Bokföringsbrott vid sent upprättad årsredovisning – särskilt om 

huvudsakskriteriet, s. 637.  
18

 Diamant, s. 637.  
19

 Westermark, s. 129.  
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ett hjälpmedel för att huvudsakskritieriet ska framstå som förståeligt och förutsägbart.
20

 

Elofsson m.fl. vänder sig främst mot den missuppfattningen om att endast 30 procents-

metoden ska användas. Kritik har nämligen riktats mot detta synsätt, bl.a. av Christer Wes-

termark, eftersom metoden förutsätter att det finns ett korrekt värde som det felaktiga kan 

jämföras med. Om omständigheter ter sig enligt (1) och (2) ovan och det samtidigt saknas 

ett faktiskt verkligt värde, vore det nämligen i princip omöjligt att genomföra testet.
21

 Den 

elofssonska metoden består, efter förtydliganden, av en kvalitativ bedömning och en kvan-

titativ mätning. Kortfattat innebär den kvalitativa bedömningen att man uppskattar om av-

vikelsen mellan bokförda värdet och det faktiska värdet är väsentligt. Om avvikelsen be-

döms vara väsentlig beräknas hur stor avvikelsen är. Detta görs genom en kvantitativ mät-

ning, dvs. genom 30 procents-metoden. Om avvikelsen är större än 30 procent föreligger 

objektivt ett bokföringsbrott enligt den elofssonska metoden.
22

 För att understryka den 

elofssonska modellens budskap, vilket bl.a. Westermark tycks ha missuppfattat, ska 30 

procents-metoden främst tjäna som ett hjälpmedel för att räkna ut huvuvdsakskritieriet.  

På annat håll har kritik framförts mot att huvudsakskriteriet främst slår mot företrädare för 

mindre bolag. Enligt resonemanget är utrymmet för avvikelser betydligt mindre för små 

verksamheter, medan det krävs ett större åsidosättande av företrädare för större bolag för 

att avvikelsen i huvudsak inte ska återge det faktiska tillståndet hos bolaget.
23

 I rättsfallet 

NJA 2001 s. 397 stod en person åtalad för att under två räkenskapsår ha underlåtit att beva-

ra och bokföra vissa intäktsfakturor. Det första året uppgick fakturorna till ca 90 000 kro-

nor och det andra året ca 58 000 kronor. Den totala omsättningen för vart och ett av åren 

uppgick till ca 187 000 kronor respektive 237 000 kronor. Rättsfallet visar att det inte är 

nödvändigt att det rör sig om särskilt omfattande verksamhet för att huvudsakskriteriet ska 

anses uppfyllt. Trots påståendet om att kriminaliseringen i större omfattning torde drabba 

företrädare för mindre bolag, har kriteriet under årens lopp blivit väl ett väl inarbetat rekvi-

sit som inte föranlett någon ändring.
24

 

 

3 Bokföringslagen och hänvisning till god redovisningssed 
 

3.1 Blankettstraffbud och ramlagstiftning 
 

I det föregående har det redogjorts för de intressen som bokföringsskyldigheten tjänar och 

de straffrättsliga rekvisiten enligt portalbestämmelsen i 11 kap. 5 § BrB. Denna bestäm-

melse utgör i sig ett självständigt straffstadgande. Däremot är tillämpningen av densamma 

beroende av BFL:s bestämmelser, vilka till skillnad från BrB inte uppställer några själv-

ständiga straffbestämmelser. Bokföringsbrottet är på detta sätt sammanfogat till bokfö-

ringsbegreppet enligt BFL. Vilka överträdelser av BFL föranleder i sådana fall att straffbe-

stämmelsen vinner tillämpning? Innebörden av bokföringsskyldigheten definieras enligt 4 

kap. 1 § BFL. Bestämmelsen anger härvid att ett företag är skyldig att löpande bokföra alla 

affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdo-

kumentation och behandlingshistorik. Därtill anges att företaget ska bevara all räkenskaps-

                                                           
20

 Andersson, Christine, Dahlqvist, Anna-Lena & Elofsson, Sigurd, Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 

107,  u. 3:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 
21

 Westermark, s. 129.  
22

 Elofsson m.fl., s. 108.  
23

 Ds 2002:57 s. 80.  
24

 Ds 2002:57 s. 82.  
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information och sådan utrustning som är nödvändig för att presentera räkenskapsinforma-

tion samt upprätta balansräkning och avsluta den löpande bokföringen enligt 6 kap. BFL.
25

 

Om kraven enligt 4 kap. 1 § inte är uppfyllda föreligger alltså ett åsidosättande av bokfö-

ringsskyldigheten enligt BFL och därmed ett bokföringsbrott, om rörelsens förlopp m.m. 

inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen. Att straffbestämmelsens till-

lämpning är beroende av BFL:s innehåll karaktäriserar den därmed som ett s.k. blankett-

straffbud.
26

 Den andra formen av åsidosättande utgör ett desto mer svårbedömt område och 

har orsakat den omfattande diskussion som uppsatsen främst avser att belysa. Enligt 4 kap. 

2 § stadgas nämligen att bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överens-

stämmer med god redovisningssed. Även om hänvisningen till en sådan rättslig standard 

inte är otillåten, har den vållat en hel del legalitetsbekymmer. Framförallt beror det på att 

begreppet inte definieras i lagtexten och därmed begränsar möjligheterna till en konventio-

nell lagtolkning.  

Vad innebär det att BFL uttryckligen hänvisar till en redovisningsstandard vars innehåller 

inte går att utläsa av lagtexten? Bokföringsskyldighetens innebörd enligt 4 kap. 1 § anger 

de grundläggande principerna om redovisningens utformning. På samma sätt ska de alltså 

uppfattas som de yttersta ramarna för hur redovisningen ska presenteras. Tillsammans med 

hänvisningen till god redovisningssed har BFL därmed en klar ramlagskaraktär.
27

  

                                                           
25

 Diamant, Adam & Engerstedt, Urban JT Nr 1 2003/04 – Bokföringsbrott vid upprättande och offentliggö-

rande av årsredovisning, s. 235.  
26

 Ds 2002:57 s. 34.  
27

 Prop. 1998/99:130 s. 180. 
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4 Bokföringsnämnden 
 

4.1 Utvecklandet av god redovisningssed 
 

I förarbetena till GBFL definierades god redovisningssed som ”en faktiskt förekommande 

praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”.
28

 Regeringen utveck-

lade emellertid denna definition och anförde i förarbetena till NBFL att god redovisnings-

sed ska bygga på ”enhetliga och för företagen bindande regler.”
29

 Med detta torde alltså 

förstås lag och föreskrifter. På samma sätt resonerade regeringen att om konventionell lag-

tolkning inte är möjlig, behöver redovisningspraxis tillmätas stor betydelse. Användandet 

av andra ”normgivande organ” var likaledes, enligt regeringen, nödvändiga för att 

komplettera bl.a. BFL. Enligt regeringens mening ansågs det ”naturligt att de uttalanden 

som ett kvalificerat normgivande organ gör tillmäts mycket stor betydelse när man tar 

ställning till vad som utgör god redovisningssed.
30

  

 

Att BFL är utformat som en ramlag innebär med andra ord att de allmänna principerna och 

förhållningssätten behöver kompletteras med normer för tolkningen av god redovisnings-

sed. Denna komplettering, eller utfyllnad, måste mer detaljerat förklara hur bokföring och 

redovisning ska fullgöras.
31

 För denna uppgift har regeringen utsett BFN som expertorgan, 

vilken därmed även blir underställd Finansdepartementet. Enligt 1 § i BFN:s egen instruk-

tion (SFS 2007:783) har BFN till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i 

företagens bokföring och offentliga redovisning samt enligt 2 § utarbeta allmänna råd inom 

sitt ansvarsområde. Likaså framgår det av 8 kap. 1 § BFL att BFN ansvarar för utvecklan-

det av god redovisningssed.  

 

4.1.1 Normgivning: om betydelsen av BFN:s normutfyllnad 
 

Med beaktande av det nyss anförda om statusen av BFN:s uttalanden, är det på goda grun-

der relevant att göra en kortare reflektion om förhållandet mellan den formella normgiv-

ningsmakten enligt 8 kap. regeringsformen och den faktiska betydelsen av BFN:s uttalan-

den. Precis som andra förvaltningsmyndigheter utfärdar BFN regler i form av allmänna råd 

(BFNAR). Denna del av BFN:s kompetens torde gå under benämningen direkt normgiv-

ning. Enligt den gängse uppfattningen ska (och bör) de allmänna rådens inflytande i 

rättskällehierarkin vara begränsad, vilket därmed innebär att myndighetsregler likt BFNAR 

typiskt sett ska ha en mer blygsam roll.
32

 Likt andra förvaltningsmyndigheters utfärdade 

råd, är BFN:s allmänna råd inte formellt bindande regler. Dessa ger istället uttryck för och 

fyller i den rättsliga standard som alltså fått benämningen god redovisningssed. Karaktären 

av allmänna råden som icke formellt bindande har emellertid gett upphov till en del reflek-

tioner i doktrinen. Närmare bestämt anses beteckningen, med utgångspunkt från BFN:s 

allmänna råd inte vara helt rättvisande. Främst framhålls att BFNAR utgör ett regelverk 

vars status är betydligt högre än vad som förefaller vara vid en första anblick. BFN:s utar-

betande av god redovisningssed innebär att det i princip är upp till myndigheten att avgöra 

                                                           
28

 Prop. 1975:104 s. 148.  
29

 Prop. 1998/99:130 s. 185.  
30

 Prop. 1998/99:130 s. 187.  
31

 Elofsson m.fl., s. 27.  
32

 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 314f, 5:e u., 1996, Norstedts Juridik AB, Stock-

holm. 
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vilka bokföringsåtgärder som är tillfredsställande. Det betyder att innehållet i god redovis-

ningssed, som riktmärke för en tillfredsställande redovisning, baseras på BFN:s uppfatt-

ning om rätt och fel. Westermark framför åsikten att det torde vara mycket svårt att avvika 

från god redovisningssed utan att bryta mot BFL.
33

 Därmed inte sagt att det nödvändigtvis 

innebär att man begår en straffbar gärning enligt 11 kap. 5 § BrB. Bokföringen utgör som 

bekant endast en informationsbärare för bolagets ställning, som i sin tur kan ligga till 

grund för bokföringsbrott.
34

 Inför domstol förekommer det på samma sätt att BFN uttalar 

sig och vägleder domstolen om innehållet i god redovisningssed. Dessa uttalanden har likt 

de allmänna råden samma rättsliga ställning men utgör istället indirekt normgivning. Ytt-

randen till domstolar kan inte lämnas på begäran av part i målet. En uppfattning är att 

BFN:s expertutlåtanden, genom att tolka god redovisningssed, fått stor betydelse för frågan 

om ett bolag brutit mot BFL:s bestämmelser.
35

   

 

Redan med utgångspunkt från GBFL har lagstiftaren varit villigt inställd till att fylla ut 

innehållet i god redovisningssed genom den kompletterande normgivningen. Detta föran-

leder dock vissa normgivningsaspekter träder fram. BFN saknar nämligen stöd i 8 kap. 2 § 

RF att utfärda bindande föreskrifter på det privaträttsliga området, men enligt förarbetena 

anses det naturligt att BFN:s tolkning av god redovisningssed tillmäts betydelse. I blick-

fånget hamnar således å ena sidan BFN:s formellt icke bindande föreskrifter (inkl. uttalan-

den) och, å andra sidan, den höga auktoritet som BFN:s uttalanden och föreskrifter enligt 

regeringen bör tillmätas. Frågan är om de i regeringsformen uppsatta begränsningarna för 

BFN att utfärda bindande föreskrifter i realiteten har någon påtaglig verkan. Trots att 

BFN:s direkta och indirekta normgivning inte är bindande, tycks dessa alltså ha fått en mer 

eller mindre självständig ställning.
36

 Som framgår av BFL och instruktionen ska BFN ge-

nom tolkningen av god redovisningssed fylla ut ramlagarna. Det innebär samtidigt att la-

gens ramar begränsar sådana föreskrifter som anses falla utanför behörigheten. Inte desto 

mindre menar till exempel Per Thorell att ”betydelsen av uttalandena om att god redovis-

ningssed fastställs genom en tolkning av lagen inte får överskattas”.
37

 Thorell hävdar bl.a. 

att BFN regler ”idag tillkommer genom att normgivarna startar med att bestämma vad man 

vill ha för regler för en viss kategori företag, och först därefter kontrollerar om lagen utgör 

något hinder för detta”. Den kompletterande normgivningen, dvs. BFN, har enligt Thorell 

”en annan utgångspunkt än att tolka lagstiftningen”. Enligt Thorells erfarenheter utgör BFL 

endast i undantagsfall en ”restriktion i normgivningsarbetet.”
38

 Vad Thorell i likhet med 

andra författare gör gällande är att svenska domstolar i mycket stor utsträckning väljer att 

antingen åberopa eller helt följa BFN:s yttranden. Den i propositionen uttalade meningen 

att bestämmandet av vad som utgör god redovisningssed ytterst tillkommer domstolarna är 

enligt Thorell inte helt sann. Å ena sidan återfinns domstolarnas rättstillämpning, å andra 

sidan BFN:s normgivning. Domstolens uppgift tycks i detta avseende ha blivit att avgöra 

om normgivningens ger uttryck för god redovisningssed. Det materiella innehållet i god 

redovisningssed är således helt förbehållet de normutfyllande organen. Lagstiftaren har 

enligt Thorells mening i praktiken valt att göra innehållet i god redovisningssed till bin-

dande föreskrifter.
39

 Westermarks är något djärvare i sin analys och beskriver BFN som en, 

om än inte formellt, i praktiken ”betydelsefull domarroll”. Westermark menar däribland att 

                                                           
33

 Westermark, s. 147.  
34

 Löfmarck, Madeleine, Brotten mot borgenärer, s. 321, 2 u., 1986, Norstedts Förlag AB, Stockholm.  
35

 Westermark, s. 148.  
36

 Thorell, s. 92.  
37

 Thorell, s. 91.  
38

 Thorell, s. 92.  
39

 Thorell a.a. samt prop. 1998/99:130 s. 185f.  
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bestämmelserna om företagsbeskattning i 8 kap. 5 § RF urholkats och blivit en tolknings-

fråga för BFN.
40

 Samma öde tycks alltså även 8 kap. 2 § RF, enligt beskrivningen ovan, 

gått till mötes. Är det i sådana fall blankettstraffbudet enligt 11 kap. 5 § BrB, BFL:s ram-

lagskaraktär eller den höga dignitet som BFN:s normgivning fått som väcker farhågor om 

att konstruktionen av bokföringsbrottet är tvivelaktig? 

 

4.1.2 God redovisningssed föränderlighet i tiden  
 

Ett i min mening sammankopplat ämne till BFN:s indirekta normgivning utgörs av god 

redovisningssed föränderlighet i tiden. Som bekant svarar BFN för utvecklandet och främ-

jandet av denna standard, vilket leder tankarna till att ett visst mått av dynamik torde om-

gärda begreppet. På samma sätt förefaller även definitionen av god redovisningssed enligt 

GBFL ge uttryck för en föränderlighet. Den risk som främst torde vara förenad med detta 

är förutsebarhethen; över tid torde BFN åtminstone principiellt kunna bedöma samma frå-

gor på två olika sätt.
41

 Ytterst bottnar det alltså i orättivisan att lika fall döms olika.  

 

Ambitionen att tillerkänna juridiska begrepp en tidlös och objektiv mening, s.k. begrepps-

jurisprudens, dras dock med flera problem. Den svarar bl.a. inte mot samhällsförändringar 

och inte heller mot ändamålet som ett praktiskt verktyg för rättstillämparen. Rätten är näm-

ligen en föränderlig skapelse utförd av människan.
42

 Likaledes behöver god redovisnings-

sed betraktas ur ett praktiskt synsätt, vilket öppnar möjligheten för BFN och (ytterst) 

rättstillämparen att anpassa detta verktyg efter de snabba förändringar som sker inom redo-

visningsområdet. Den enligt ovan citerade definitionen av god redovisningssed, som ”en 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”, 

kan därför lyftas fram även här. I fråga om precision kontra vaghet, har begreppet och dess 

dynamik som utgångspunkt för straffrättsligt ansvar kommit att skapa oenighet. Syftet är 

därför att sammankoppla det jag hittills skrivit med de kommande kapitlen, som handlar 

legalitetsprincipens olika beståndsdelar.  

 

 

 

                                                           
40

 Westermark, s. 173. Westermark underbygger detta påstående med hänvisning till en tabell med avgöran-

den från svenska allmänna och förvaltningsdomar ”under senare år”. Enligt sammanställningen har domsto-

larna i de allra flesta fall delat BFN:s bedömning om god redovisningssed.  
41

 Westermark, s. 168.  
42

 Strömholm, s. 89f.  
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5 Legalitetsaspekter av rättsliga standarder 
 

5.1 Legalitetsprincipens beståndsdelar 
 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen uttrycks ibland som synonymer till de generella la-

tinska dogmerna ”nulla poena sine lege (intet straff utan lag)” och ”nullum crimen sine 

lege (intet brott utan lag)” vars ursprung ofta hänförs till straffrättsteoretikern von Feuer-

bach.
43

  

 

I Sverige övergavs vid antagandet av 1864 års strafflag den kausistiska framställningen i 

1734 års lag. Istället formulerades brottsbeskrivningarna på ett i högre utsträckning ab-

strakt sätt, vilket samtidigt medförde att den nya strafflagen fick en mer heltäckande karak-

tär.
44

 Under den första hälften av 1800-talet hade man i Sverige under ett par omgångar 

försökt lagfästa legalitetsprincipen, men utan framgång. Möjligtvis var förslaget alltför 

radikalt för dåtidens representanter för adeln och prästerna i riksdagen.
45

 Trots att man vid 

införandet av den nya strafflagen år 1864 likväl avstod från att lagstadga legalitetsprinci-

pen, beskrevs i äldre doktrin att ”ingen svensk domare skulle falla på den tanken att ådöma 

straff i ett fall, där han icke kunde åberopa något lagbud till stöd för sin dom”.
46

 Medve-

tenheten om grundläggande rättssäkerhetsgarantier infann sig alltså även under en tid då 

satsen inte var etablerad i lag. Emellertid uteblev handling om en lagstadgad legalitetsprin-

cip, utan infördes först 1994 i 1 kap. 1 § BrB, vilken uppställer kravet att ”brott är en gär-

ning som är beskriven i [BrB] eller i annan lag eller författning och för vilken straff som 

sägs nedan är föreskrivet.” Denna portalbestämmelse uppställer härmed ett uttryckligt för-

bud mot analogisk tillämpning i straffrättsliga spörsmål. På samma sätt uppställer reger-

ingsformens 2 kap. 10 § ett förbud mot retroaktiv rättstillämpning genom kravet att ingen 

”får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med 

brottspåföljd när den begicks.” 

 

Legalitetsprincipen som uttryck anses dock vara en övergripande term för fyra fristående 

krav på rättstillämpning och lagstiftning i straffrättsligt hänseende. Enligt Petter Asp m.fl. 

utgörs legalitetsprincipen av föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet och 

obestämdhetsförbudet.
47

 Föreskriftskravet innebär i korthet att om brott ska föreligga och 

straff ska utdömas behöver stöd för detta finnas i lag. Det andra fristående kravet utgörs av 

det ovan nämnda retroaktivitetsförbudet, vilket innebär att lag inte får införas eller tilläm-

pas retroaktivt till nackdel för den tilltalade. Analogiförbudet är det tredje kravet och mot-

sätter sig att lagens tillämpningsområde vidgas utöver lagens ordalydelse. Det fjärde kra-

vet, obestämdhetsförbudet, sätter villkor för lagens utformning i fråga om stringens och 

förståelse.
48

 Även Dan Frände delar även upp legalitetsprincipen i liknande beståndsdelar. 

En viss skillnad kan dock noteras vad gäller föreskriftskravet. Frände riktar sig i första 

hand mot domaren, genom att denne inte får ”[…] konstatera att ett brott har begåtts ifall 

den konkreta gärningen och omstädigheterna kring gärningen inte motsvarar […] lagstift-

                                                           
43

 Sundell, Jan-Olof, JT Nr 1 1994/95 – Legalitetsprincipen inom svensk rättshistoria, s. 97 
44

 Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, s. 18.  
45

 Inger, Göran, Svensk rättshistoria, s. 241, u. 4:1, 1997, Liber AB  
46

 Frände, s. 19 med hänvisning till Johan Hagströmers kommentar från år 1901 om praeter legem-förbudet.  
47

 Asp, Petter, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 62, 2010, Iustus Förlag AB, Uppsala.  
48

 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 62.  
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ningen” Det utdömda straffet får i sin tur inte gå utöver det straffbestämmelsen föreskri-

ver.
49

  

5.2 Vilken betydelse har legalitetsprincipen vid bokföringsbrott? 
 

Frågan är om det är godtagbart att endast hänvisa till legalitetsprincipen som helhet när 

man riktar kritik mot bokföringsbrottets konstruktion som blankettstraffbud eller god redo-

visningssed. Vad gäller just kritiken mot 11 kap. 5 § BrB och hänvisningen till BFL:s reg-

ler bör det vara tillfredsställande att precisera i vilket hänseende konstruktionen är tvivel-

aktig. 11 kap. 5 § BrB uppställer i första meningen att bokföringsskyldigheten avser ett 

iakttagande av BFL. Som tidigare nämnts avser det bl.a. skyldigheten att löpande bokföra 

alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer, systemdokumentation och behand-

ligshistorik samt vid fullgörandet iaktta god redovisningssed. Ur ett föreskriftsperspektiv 

föranleder detta egentligen inga några större betänkligheter. Stöd finns i författning för att 

utdöma straff för bokföringsbrott. Inte heller tycks bokföringsbrottet strida mot retroaktivi-

tetsförbudet, så tillvida inte straffbestämmelsen tillämpas till nackdel för någon enskild i 

fråga om exempelvis straffsatser m.m. Det torde dock mot bakgrund av BFL:s ikraftträ-

dande och preskriptionsreglerna i rättegångsbalken inte vara möjligt i praktiken. På samma 

sätt förefaller inte heller analogiförbudet kollidera med bokföringsbrottet och BFL:s be-

stämmelser. Sammantaget torde föreskriftskravet, retroaktivitets- och analogiförbudet i 

allmänhet vara förhållandevis självklara och oproblematiska anspråk på rättstillämpning 

och lagstiftning.
50

  

 

Inte desto mindre har reella svårigheter kommit att aktualiseras i fråga om obestämdhets-

förbudet, i synnerhet vad gäller blankettstraffbud. Problemet med konstruktionen av bokfö-

ringsbrottet enligt 11 kap. 5 § är svagheten i den sista länken, dvs. att god redovisningssed 

som begrepp är vagt formulerat. Obestämdheten ligger i att begreppet – innehållsmässigt – 

inte redovisar påbud eller förbud, utan låter denna materia utformas av bl.a. BFN.
51

 Frände 

menar att ett fungerande brottsbegrepp förutsätter att legalitetsprincipens delar är bindande 

och anför att den s.k. prognosteorin ska vara ett riktmärke för lagstiftning och rättstillämp-

ning.
52

 Möjligheterna att utföra tillförlitliga prognoser över hur rättssystemet kommer att 

reagera på en viss gärning beror i Frändes mening på hur bestämmelserna är utformade och 

hur domstolarna dömer.
53

 Medan BFN tolkar innehållet i god redovisningssed, är det – 

obeaktat den uttalande tyngden i BFN:s normgivning – domstolen som slutligen avgör. 

Enligt Frände är blankettstraffbud i sig godtagbara om kärnan i straffbestämmelsen med 

tydlighet kan uttydas. Det tycks snarare vara den valda tekniken genom normutfyllnad, 

som bidrar till att antalet föreskrifter ökar och därmed en förhöjd risk för att området blir 

svårblickbart.
54

 På detta sätt minskar möjligheten att prognostisera ett visst handlande, vil-

ket gör straffbudet obestämt.  

 

Förbudet mot obestämda straffbud har dock vissa logiska begränsningar som är värda att 

belysa. För det första anser bl.a. Nils Jareborg att detta fristående imperativ rimligtvis inte 

kan vara ett absolut förbud, utan hör snarare till en ”bör”-regel.
55

 Det skulle nämligen vara 
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en paradox att exempelvis i lag införa en regel som är obestämd. Obestämdhetsförbudet är 

enligt Jareborg en obestämd bestämmelse. Istället menar Jareborg att, till skillnad från öv-

riga krav, förbudet mot obestämd lagstiftning snarare bör betraktas som en princip. Såsom 

Jareborg menar får man finna sig till rätta med att obestämdhet inte alltid bryter mot legali-

tetsprincipen, utan att andra intressen snarare väger tyngre.
56

 Enligt påståendet är obe-

stämdhetsförbudet framförallt en abstrakt term som uttrycker önskvärdheten i att straffbe-

stämmelser håller ett visst mått av konkret innehåll. Problemen som uppstår med god redo-

visningssed gäller således tolkningen av bestämmelsen. Thorells åsikt om att uttalanden 

om god redovisningssed i praktiken inte fastställs genom en tolkning av BFL vinner visst 

stöd av Westermark. Denne menar dock att god redovisningssed fortfarande tolkas utifrån 

BFL, men att den kompletteras av BFN:s fristående normgivning. Obestämdheten ligger 

således i frågan om avvikelsen från god redovisningssed kan leda till att bokföringsbrott 

kommer i fråga. I detta fall framstår det mot bakgrund av förarbetsuttalanden som förhål-

landevis övertygande att BFL fått en minskad betydelse. Mängden detaljföreskrifter utan-

för lagkraven preciserar förvisso god redovisningssed, men preciseringen tycks samtidigt 

tolkas som att avvikelser leder till att huvudsakskriteriet uppfylls och därmed förutsätt-

ningarna för straffrättsligt ansvar.
57

  

 

Kan man då acceptera att de skäl som ligger till grund för den straffrättsliga konstruktionen 

främst är av pragmatisk natur? Om BFN:s kompetens är större än domstolens är det från ett 

perspektiv förmodligen rationellt och ändamålsenligt att normgivningen ska tillmätas stor 

betydelse. Från en praktisk synvinkel borde det därmed inte heller vara särskilt kontrover-

siellt att BFN innehar en ”betydande domarroll”. I motsats till detta, tycks kritiken mot 

konstruktionen framförallt utgå från ett principiellt perspektiv. I detta avseende att formellt 

icke bindande normer inte heller i praktiken ska vara bindande och att vagt uttryckta krite-

rier i lag bryter mot legalitetsprincipen krav på bestämd- och förutsebarhet.  

 

 

5.3 Petter Asp om bokföringsbrottet och legalitetsprincipen  
 

I slutet på 1990-talet fick numera professor Petter Asp i uppdrag av BFN att skriva en rap-

port om legalitetsprincipens betydelse för tolkningen av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 

§ BrB.
58

 Asp fokuserar inledningsvis på bokföringsbrottets rekvisit, dvs. åsidosättanderek-

visitet och effektrekvisitet. Vad gäller åsidosättandet inser Asp att det finns en omfattande 

problematik avseende förhållandet mellan bokföringsbrottet och BFL. Frågan är om god 

redovisningssed framstår som en tolkning av BFL eller om den utgör ett fristående norm-

källa till BFL. Att 4 kap. 2 § stadgar att bokföringsskyldigheten ska fullgöras i enlighet 

med god redovisningssed kan enligt Asp även kunna uttryckas som att god redovisningssed 

är detsamma som en tolkning av BFL:s bestämmelser. I sådana fall är åtskillnaden mellan 

BFL och god redovisningssed ”förfelad”.
59

 God redovisningssed utgör istället ett utflöde 

av BFL genom en tolkning av densamma. Ett annat sätt att förklara relationen, vilket även 

vinner stöd i doktrin och förarbetsuttalanden, är att god redovisningssed förvisso utgör en 
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tolkning av BFL men att den innehåller normer som inte kan sägas framgå av lagtexten.
60

 

Det är främst mot bakgrund av detta synsätt som Asp analyserar bokföringsbrottet.  

 

5.3.1 Avvikelse från god redovisningssed: straffbart? 
 

Asp menar att en avvikelse från god redovisningssed, åtminstone lagtekniskt, innebär ett 

åsidosättande av BFL och därmed ett åsidosättande av 11 kap. 5 § BrB, under förutsättning 

att huvudsakskritieriet är uppfyllt. En principiellt viktig fråga i sammanhanget är nämligen 

om avvikelser från god redovisningssed per definition utgör ett straffbart beteende. Svaret 

är dock inte helt klart. Asp menar ändå att det i praktiken vore otänkbart att fällas för bok-

föringsbrott endast på den grund att man inte iakttagit god redovisningssed. Enligt resone-

manget kommer alltså huvudsakskriteriet begränsa vidden av straffbarheten. För att undgå 

straffansvar torde det enligt Asp vara tillräckligt att de grundläggande kraven enligt 4 kap. 

1 § BFL följs. För det andra har bokföringsbrottet ofta kommit i fråga vid uppenbara bris-

ter i bokföringen. Frågan har – och såvitt rättsläget är 2012 – inte ställts på sin spets. I den-

na riktning är därför problemet av mer hypotetisk karaktär.
61

 Trots att Asp skrev sin artikel 

för snart fjorton år sedan, kvarstår fortfarande det något hypotetiska över frågan. Beträf-

fande straffansvaret menar dock Madeleine Löfmarck (Leijonhufvud) att det endast är 

”bokföringslagens föreskrifter om bokföringsskyldighet som avses”.
62

 Samtidigt menar 

Löfmarck att ”betydande avvikelser från vad som utgör god redovisningssed kan ha skett 

utan att brott föreligger”.
63

 De två påståendena torde kunna tolkas som att ett avvikande 

från god redovisningssed i vissa fall kan föranleda straffansvar. Detta under förutsättning 

att det huvudsaksrekvisitet är uppfyllt. Däremot menade departementschefen i propositio-

nen till NBFL att övervägande skäl talade för ”[…] att också överträdelser av […] doku-

menterad god redovisningssed kan leda till ansvar för bokföringsbrott”.
64

 Departements-

chefens och Löfmarcks uttalanden ska förmodligen inte tolkas som att de står i kontrast till 

varandra. Båda två formulerar sig i termerna ”kan ha skett” respektive ”kan leda till”, vil-

ket talar för att det råder viss osäkerhet om avvikelser från god redovisningssed ensamt kan 

leda till straffrättsligt ansvar. Både Asp, Löfmarck och departementschefen menar dock att 

huvudsakskriteriet i sig fungerar som en garanti för att avvikelsen har en klar effekt i en-

lighet med 11 kap. 5 § BrB. Samtidigt kan man peka på att blankettstrafftekniken medfört 

att god redovisningssed närmast utgör ett fristående rekvisit till bokföringsbrottet. Detta 

oavsett om begreppet utgör en omtolkning av BFL eller om det anses ligga bortom BFL; 

faktum kvarstår att 11 kap. 5 § BrB hänvisar till BFL, vilken innehåller bestämmelsen om 

god redovisningssed.  
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5.3.2 Tillämpning av obestämda strafföreskrifter? 
 

Även om huvudsakskriteriet på ett sätt är en kvalitativ begränsning, kvarstår fortfarande de 

principiella invändningarna mot obestämdheten. Vad blir, enligt Asp, följden av att tilläm-

pa obestämda strafföreskrifter? I likhet med Jareborgs kritik mot Frände menar Asp att en 

viss form av vaghet måste accepteras av rättsordningen. Legalitetsprincipen utgör på sam-

ma sätt som andra principer tumregler
65

, vilket öppnar möjligheten för en mer flexibel lag-

stiftning och rättstillämpning. Till skillnad från plikten att tillämpa lagen, måste utgångs-

punkten vara att betrakta legalitetsprincipen som en ”bör”-bestämmelse. I detta avseende 

understryker dock Asp det faktum att föreskriftskravet, analogi- och retroaktivitetsförbu-

den upptas i regeringsformen respektive BrB, varför de snarare har regelkaraktär. Obe-

stämdhetsförbudet kvarstår här på principnivå, vilket därför medger avvikelser med hänsyn 

till andra intressen.
66

   

 

Kan man i sådana fall godta att avvikelser från obestämdhetsförbudet görs med hänvisning 

till tumregler? Asp menar att man bör se på frågan ur ett närmast absolut eller relativt per-

spektiv. Det absoluta synsättet innebär, i likhet med tysk rätt, att otydliga strafföreskrifter 

strider mot den tyska grundlagen och är därmed ogiltiga. Det mer relativa synsättet, som 

ska ses mot det icke grundlagsfästa obestämdhetsförbudet, innebär att vagheten behöver 

uppnå en viss nivå för att anses ogiltig. I Asps mening utgör inte 11 kap. 5 § BrB en till-

räckligt obestämd regel. Den hänvisar nämligen till en annan bestämd lag, BFL, och det 

faktum att det sista ledet utgörs av god redovisningssed kan enligt Asp ”… på intet sätt 

anses tillräckligt för att underkänna regleringssättet”.
67

 Asp menar däribland att det svens-

ka straffrättssystemet innehåller en mängd vaga kriterier och rekvisit, bl.a. brottet tjänstefel 

enligt 20 kap. 1 § BrB som hänvisar till ”vad som gäller för uppgiften”.
68

 Varken god re-

dovisningssed eller BFNAR utgör bindande föreskriftande i regeringsformens mening. Inte 

desto mindre har den lagtekniska konstruktionen medfört att det i viss mån kan frågas om 

inte regeringsformens normgivningsregler kringgås. Asp menar att det förmodligen finns 

en gräns för i vilken mån lag kan hänvisa till andra normer utan författningskaraktär. Det är 

däremot inte helt klart var denna gräns går. Som utgånspunkt ansluter sig Asp till åsikten 

om att normutfyllnad som sådan ska vara tillåten så länge krav finns på förutsebarhet och 

tillgänglighet. Samtidigt inser Asp att det är diskutabelt huruvida god redovisningssed upp-

fyller dessa krav.
69

 Till detta spår ansluter sig således även Westermark och Thorell enligt 

beskrivningen ovan.  

 

För obestämdhetsförbudets genomslagskraft föreslår Asp främst två lösningar. Det ena 

sättet innebär att ett uppenbart kringggående av regeringsformens krav på lagform föranle-

der ogiltighet. Det andra sättet fokuserar på tolkningen av, i förevarande fall, god redovis-

ningssed. Denna författningskonforma tolkning skulle i sådana fall innebära att alltför vaga 

föreskrifter inte omfattas av kriminaliseringen. En sådan lösning torde främst utgå från ett 

rättstillämparperspektiv. Författningskonform tolkning är dock förenat med en del gräns-

dragningsproblem. I kombination med obestämdhetsförbudets något fria innebörd, kommer 

Asp fram till slutsatsen att legalitetsprincipen inte hindrar att bokföringsbrottet enligt 11 
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kap. 5 § BrB omfattas av god redovisninsgsed i BFL. Detta under förutsättning att en kva-

litativ begränsning som huvudsakskriteriet är uppfylld.
70

  

 

5.4 Dan Frände – en fördjupning i obestämdheten 
 

Detta avsnitt syftar till att fördjupa några av Dan Frändes tankar om obestämdhetsförbudets 

relation till blankettstraffbuden. Frände menar att obestämdhetsförbudet går att konkretise-

ras i viss utsträckning, något som Asp och Jareborg inte är lika benägna att hålla med om. 

Enligt Frände kan ett likhetstecken dras mellan obestämdheten och den ovan beskrivna 

prognosteorin. För att förstå obestämdhetsförbudet är det alltså nödvändigt förstå vad pro-

gnostiserbarhet innebär. För detta ändamål delar Frände upp denna i två delar, tillämp-

ningssvårigheter och överblickningssvårigheter.
71

 Teorin torde vara delvis inspirerad av 

den amerikanska realismens Oliver W Holmes’ tankar om prognostiserbarhet. I slutet på 

1800-talet skrev Holmes bl.a. att “[t]he prophecies of what the courts will do in fact, and 

nothing more pretentious, are what I mean by the law”. Med detta ville Holmes nämligen 

förklara att gällande rätt består av de föreställningar om rätten som domstolen förväntas 

tillämpa.
72

   

 

Tillämpningssvårigheter utgörs enligt Frände av sådana situationer där gärningen inte med 

säkerhet överensstämmer med brottstyp. Däribland rör det sig om sådana språkligt vaga 

formuleringar som är relevanta för den s.k. brottsbeskrivningsenligheten. Obestämdheten 

avseende överblickningssvårigheter tar här sikte på kärnan av det straffbara området, dvs. 

gränsdragningen mellan sådana gärningar som omfattas respektive inte omfattas av lagen. 

Till skillnad från den språkliga vagheten som ger upphov till tillämpningsproblem, förefal-

ler det i Frändes mening vara den juridisk-tekniska lösningen som skapar överblicknings-

problem. I denna kategori ingår bl.a. blankettstrafftekniken. Relaterat till frågan om god 

redovisningsseds föränderlighet i tiden (kap. 4.1.2 ovan), menar Frände att vaga föreskrif-

ter ökar risken för felaktiga prognoser eftersom förhastade slutsatser ofta dras med urval av 

hur tidigare praxis ser ut.
73

 Ett exempel kan konkretisera detta påstående. BFN bedömer 

årtal X att en viss bokföringsåtgärd Y anses förenlig med god redovisningssed. Om en lik-

nande situation sedermera uppstår under år Z, torde utgångspunkten vara att prognostisera 

utfallet i målet på grundval av X års avgörande. Inte desto mindre saknas information om 

när och hur en bokföringsåtgärd som Y kan föranleda straffrättsligt ansvar. I X års bedöm-

ning anges endast att åtgärden är förenlig med god redovisningssed, vilket därmed förenar 

den framtida prognosen med ovisshet.  

 

Utöver detta menar Frände att bedömningen om en teknik eller straffbestämmelse strider 

mot obestämdhetsförbudet sker via avvägning av tumregler. Det innebär att man med hjälp 

av tumregler ska kunna bedöma hur en viss lagstiftningsteknik eller straffbestämmelse 

inverkar på prognostiserbarheten, dvs. obestämdheten. Detta för att sedan bedöma om tek-

niken eller straffbestämmelsen ytterst strider mot legalitetsprincipen.
74

 Vad innebär då des-

sa tumregler? Frände skriver att en tumregel är ”… ett påbud om att något bör optimeras”. 

Tumregler är i Frändes mening inneboende intressen som alltid förekommer vid varje kon-
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kret rättsfall, dvs. intressen eller argument som står i konflikt med varandra.
75

 Min uppfatt-

ning är att Frände i själva verket menar att varje konkret teknik eller straffbestämmelse 

bygger på en viss tumregel A, som i sin tur naturligt står i strid med tumregel B, C osv. 

Frågan är då vilken av dessa tumregler som väger tyngst för att helga målet. Sådana intres-

seavvägningar har i min mening mycket gemensamt med Jarbeborgs beskrivning av prin-

ciper som ”bör”-regler (ovan kap. 5.2). Efter fastställandet av vilken tumregel som stöder 

tekniken eller straffbestämmelsen fastställts, mynnar det ut i prognostiserbarhet. Det sista 

steget innebär följaktligen att en avvägning å ena sidan företas mellan prognostiserbarheten 

av tekniken eller formuleringen och å andra sidan av tumregler. Detta resulterar slutligen i 

ett ställningstagande om ett överträdande av obestämdhetsförbudet har skett.
76

 

 

Med detta sagt är det uppenbart att Frände även intar en negativ inställning till rättsliga 

standarder som god redovisningssed.
77

 Begreppet är i Frändes mening både vagt och 

mångtydigt som inte med framgång låter sig prognostiseras. I jämförelse med exempelvis 

Asp, som ställer sig tveksam till att straffa avvikelser från god redovisningssed, menar 

Frände att det överhuvudtaget inte går att anföra argument för ett sådant tillvägagångssätt. 

Detta med hänvisning till att alla väsentliga bokföringsnormer intagits i den finska bokfö-

ringslagen. Däremot, vilket även gäller svenska förhållanden, anför Frände att straffhotet 

avser ett åsidosättande av BFL och därmed god redovisningssed. Med andra ord omfattas 

även god redovisningssed av brottsbeskrivningen. Frändes slutsats är att lagen står i strid 

med obestämdhetsförbudet.
78

  

 

 

5.5 Hoffman QC och Arden om ”true and fair view” 
 

Rättsliga standarder är inte en typisk nordisk företeelse, utan förekommer bl.a. i den eng-

elska rättsordningen. I likhet med BFN har det i England varit Accounting Standard Board 

(ASB)
79

 som svarat för utvecklingen av redovisningen. Centralt för redovisningen är att 

den normalt måste följa standarden ”true and fair view”. Detta begrepp låter sig närmast 

jämföras med årsredovisningslagens (SFS 1995:1554) ”rättvisande bild”. Även om be-

greppet – till skillnad från god redovisningssed – främst fokuserar på årsredovisningen, 

finns det i min mening anledning att beröra några tankar om dess funktion. Två engelska 

jurister, Leonard Hoffman QC och Mary Arden, fick 1983 lämna ett utlåtande till ASB:s 

föregångare ASC om rättsliga standarders funktion i engelsk rätt.
80

 De övergripande frå-

gorna formulerades enligt följande: 

 

1. Hade ASC, genom utarbetandet av rättsliga standarder (Statements of Standard Ac-

counting Practice; SSAPS), i praktiken fått en legislativ makt? 

2. Vad skulle hända om konflikt uppstod mellan SSAPS och domstolens avgörande 

med hänsyn till rekvisiten och true and fair view i Companies Acts? 
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Hoffman och Arden inleder först med att förklara true and fair views karaktär. De menar 

nämligen att ”[s]uch concepts represent a very high level of abstraction which has to be 

applied to an infinite variety of concrete facts, there can never be a sharply defined line 

[.]”
81

 Med andra ord torde författarna mena att begreppets generella funktion måste ses i 

ljuset av det oöverskådliga antalet fall som kan komma att prövas av en domstol. Ingen 

domstol hade dittills velat göra teoretisk definition av true and fair view, vilket enligt 

Hoffman och Arden var förnuftigt. Istället menar man att det vore mer förtjänstfullt att 

förklara begreppets innebörd genom just praxis, vilket konkret skulle förklara varför en 

viss åtgärd anses strida respektive inte strida mot true and fair view.
82

 Däremot menar 

Hoffman och Arden att  

 
In the end […] the question of whether accounts give a true and fair view in compliance with the 

Companies Acts must be decided by a judge, (men att domstolen samtidigt) […] look for guidance 

on this question to the ordinary practices of professional accountants.
83

  

 

SSAPS anses därför inte ha någon direkt inverkan på vad som utgör true and fair view, 

utan tjänar snarare som vägledning för domstolens bedömning, dvs. en liknande funktion 

som BFN. SSAPS skapar snarare en presumtion för sådana åtgärder som överensstämmer 

med true and fair view enligt Companies Acts, vilken i slutändan antingen godtas eller 

förkastas av domstolen i fråga.
84

  

 

 

5.6 Kokkinakis mot Grekland: obestämda strafföreskrifter och 
samhällsutvecklingen? 
 

I ett mål från 1993, Kokkinakis mot Grekland
85

, fick Europadomstolen till uppgift att ta 

ställning till om ett straffbud var så obestämt uttryckt att det stred mot legalitetsprincipen. 

Av utrymmesskäl kommer endast övergripande data att återges. Målet som sådant handla-

de om det grekiska straffstadgandet mot omvändande av troende, s.k. proselytism, var allt-

för vagt uttryckt. Enligt den grekiska lagen definierades begreppet som  
 

[…] in particular, any direct or indirect attempt to intrude on the religious beliefs of a person of a 

different religious persuasion (eterodoxos), with the aim of undermining those beliefs, either by 

any kind of inducement or promise of an inducement or moral support or material assistance, or by 

fraudulent means or by taking advantage of his inexperience, trust, need, low intellect or naivety.
86

 

 

Vad som i första hand vållar problem är betydelsen av frasen ”in particular.”
87

 Den pekar 

endast ut sådana särskilda gärningar som leder till straffrättsligt ansvar, men är som uttryck 

varken bestämt definierat eller uttömmande. I enlighet med legalitetsprincipen menade 

domstolen att straffbud generellt ”[…] must be clearly defined in law.”
88

 Men, behovet av 

att undvika alltför rigida straffbud ”[…] and keep pace with changing circumstances means 

that many laws are inevitably couched in terms which […] are vague”. Enligt domstolen 

                                                           
81

 Hoffman & Arden, 1983, s. 7.  
82

 Hoffman & Arden, 1983, s. 7.  
83

 Hoffman & Arden, 1983, s. 7-8.  
84

 Hoffman & Arden, 1983, s. 8.  
85

 European court of human rights, Case of Kokkinakis v. Greece, 25 may 1993.   
86

 Kokkinakis v. Greece, s. 8.  
87

 Kokkinakis v. Greece, s. 14.  
88

 Kokkinakis v. Greeve, s. 18.  



25 

 

omfattades det grekiska förbudet mot proselytism av denna kategori straffbud. Därutöver 

existerade det nationell domstolspraxis inom området, vilket enligt domstolen ”[…] was 

such as to enable Mr Kokkinakis to regulate his conduct in the matter.”
89

 Domstolen tycks 

dock inte ta ställning till om straffbestämmelsen legitimeras antingen av flexibilitetsskäl 

eller därför att det finns kompletterande praxis på området. På samma sätt som det går att 

invända på mot god redovisningssed vaghet, torde inte heller förekomsten av praxis inne-

bära att en klar gräns kan dras för gärningar som omfattas respektive inte omfattas av 

straffbudet eller dess formulering.  
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6 Analys 
 

6.1 Obestämdhetsförbudet och bokföringsbrottet 
 

Den straffrättsliga konstruktionen av bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § BrB åskådliggör 

flera olika frågor. Från ett överblicksperspektiv finner man kombinationen av blankett-

straffbud, ramlagskaraktär och en hänvisning till en materia som förefaller ligga utanför 

BrB och BFL. Sätter man sig in i detta trestegsled uppkommer även frågor om direkt och 

indirekt normgivning och olika gränsdragningsfall. För det första om BFNAR, med stöd av 

förarbetena till NBFL, faktiskt har en tvingande karaktär. För det andra om det i sådana fall 

går att tala om att BFN fått en domarroll, vilket därmed torde kunna urholka de konstitu-

tionella föreskriftsreglerna. Andra menar att den stora faran snarare ligger i att blankett-

strafftekniken skapar problem ur ett legalitetsperspektiv. Då har diskussionen framförallt 

rört principiella invändningar mot att obestämda straffbud är tvivelaktiga ur legalitetssyn-

punkt. När det inte går att ge en prognos – eller ha förväntningar på rättstillämpningen – 

brister det i krav på förutsebarhet. På motsatt sätt har andra tagit blankettstrafftekniken 

enligt 11 kap. 5 § BrB med större ro. Bl.a. framförs att huvudsakskriteriet fungerar som en 

säkerhetsventil, vilket delvis legitimerar den straffrättsliga konstruktionen av bokförings-

brottet. Om man därtill adderar resonemang om samhällsutvecklingen, att begreppsjuri-

sprudensen inte fungerar med hänsyn till omvärldens ständiga förnyelse, framstår 11 kap. 5 

§ BrB som en materia i ständig rörelse. Endast rekvisisten är fasta, men materiellt före-

kommer en förflyttning, vilket alltså banar vägen för en viss osäkerhet. Till detta kan man 

anföra att legalitetsprincipens föreskriftskrav, tillsammans med retroaktivitets- och analo-

giförbudet, är regler som går att formulera konkret. Däremot tycks en språklig konkretise-

ring av obestämdhetsförbudet vara nästintill omöjlig att formulera. Trots sin obestämda 

karaktär, har jag dock svårt att se att exempelvis Jareborgs intresseavvägningar endast 

skulle kunna tillämpas på obestämdhetsförbudet.  

 

 

6.1.1 Bokföringsbrottets dynamik 
 

I min mening är det relevant att inleda med bokföringsbrottets lagtekniska konstruktion. 

Asp tar sin utgångspunkt i att god redovisningssed är en standard som ska följas. Han pe-

kar på att god redovisningssed finns upptaget i BFL som en rättslig norm. BFL finns i sin 

tur upptaget som ett rekvisit enligt 11 kap. 5 § BrB. Det torde innebära att det i 4 kap. 2 § 

BFL uttryckta kravet, att bokföringsskyldigheten ska fullgöras i enlighet med god redovis-

ningssed, måste följas för att straffansvar inte ska aktualiseras. Att inte följa god redovis-

ningssed tycks samtidigt inte innebära att straffansvar nödvändigtvis utkrävs. Detta fram-

står i min mening som något egendomligt. Från det lagtekniska perspektivet tycks det alltså 

betyda att god redovisningssed utgör ett bestämt rekvisit, men från ett isolerat perspektiv 

att god redovisningssed bara utgör en rättslig standard utan självständig straffrättslig bety-

delse. Inte desto mindre ett begrepp som tillmäts stor betydelse för bedömningen om avvi-

kelse skett eller inte. Om avvikelsen i sin tur är tillräckligt flagrant, menar bl.a. Wester-

mark att BFL:s bestämmelser åsidosatts på ett sätt som strider mot 11 kap. 5 § BrB. I min 

mening sammanfattar Westermark något av en kompromiss som gäller för god redovis-

ningsseds betydelse för bokföringsbrottet. Antalet detaljföreskrifter utanför lagkraven 

stämmer överens med synen på att BFN:s indirekta normgivning ska ges en ansenlig bety-

delse. Å ena sidan den lagtekniska lösningen, att god redovisningssed faktiskt har en direkt 
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betydelse för straffansvaret, å andra sidan den omfattande detaljregleringen utanför BFL 

som ger upphov till legalitetsbekymmer som förutsebarhets- och överblickningsproblem.  

 

När det gäller obestämdhetsförbudet tycks det finnas en koppling till lagstiftarens behov av 

ett dynamiskt och föränderligt begrepp som god redovisningssed. Det är genom det prak-

tiska synsättet, att rättstillämparen kan anpassa normen efter de förändringar som sker 

inom det komplexa redovisningsområdet. Som bekant väljer även Europadomstolen i målet 

Kokkinakis mot Grekland att lägga ett dynamiskt perspektiv till grund för sitt avgörande. 

När domstolen talar om obestämdhetsförbudet väger den samtidigt denna princip mot ar-

gument som samhällsutveckling och risken för alltför rigida straffbud. Rättsreglers vaghet 

blir därför ett medel – och ett nödvändigt ont – för att uppnå denna flexibilitet. Samtidigt 

tycks det hela tiden handla om en avvägning mellan mål och medel. Att samhällsutveck-

lingen och omvärldens förnyelse rättfärdigar en blankettstraffkonstruktion som bokfö-

ringsbrottet torde innebära att det ligger ett konkret värde i att rätten kan förnyas genom 

praxis, BFN:s normgivning etc. Oavsett skälen, bör ändå frågan ställas om inte begrepp 

som förnyelse och anpassning ändå relaterar till något konkret? Är inte samhällsutveck-

lingen som sådant ett vagt begrepp?  

 

Inramningen av god redovisningssed som ett nödvändigt föränderligt begrepp kan i min 

mening även sättas i samband med Frändes s.k. tumregler och prognostiserbarhet. Förvisso 

för Asp och Jareborg resonemang om att obestämda straffbud alltid förekommer med hän-

syn till intressekonflikter av olika slag. När Asp talar om obestämdhetsförbudet som en 

princip utan regelkaraktär, tycks han antyda att förbudet främst tar sikte på ett generellt och 

allmängiltigt krav som gäller för straffbud. Såsom Asp uttrycker det, att en viss form av 

vaghet måste accepteras till förmån för en mer flexibel rättstillämpning, innebär det att 

bokföringsbrottets hänvisning till god redovisningssed förvisso är obestämd men inte desto 

mindre legitim. Jareborgs inställning mot obestämdhetsförbudet är att vagheten förekom-

mer på grund av språkliga och logiska skäl. Den inneboende vagheten i obestämdhetsbe-

greppet innebär att den snarare behöver behandlas på principnivå.  

 

Vad Frände däremot försöker sig på är att uppställa ett teoretiskt schema för att avgöra om 

en regel är tillräckligt obestämd eller inte. Ledordet för Frändes resonemang är prognosti-

serbarheten, vilket i min mening närmast låter sig grupperas som ett sociologiskt begrepp. 

Primärt handlar det alltså om den enskildes förmåga att betrakta och beräkna rätten utifrån; 

Frände talar här om specifika överblickningsproblem. Svårigheter att överblicka inträder 

enligt när kärnan av det straffbara området inte går att identifiera. Den flexibilitet som en-

ligt Jareborg och Asp motiverar nuvarande blankettstraffteknik enligt 11 kap. 5 § BrB, 

medger att det går att anpassa god redovisningssed efter omställningar i omvärlden. Samti-

digt pekar Frände på att de prognoser som den enskilde rätteligen ska kunna företa, inte 

med säkerhet kan göras. En konsekvens av ett föränderligt begrepp som god redovisnings-

sed blir att prognostiserbarheten minskar. Det är vid denna del som Frändes tumregler in-

träder och i min mening även den kritiska punkten för respektive resonemang om obe-

stämdhetsförbudet. Blankettstrafftekniken och medföljande god redovisningssed måste 

enligt Frände ha bestämts med olika tumregler. Asp och Jareborg talar egentligen om tum-

regler i termer av intresseavvägningar. Utifrån Frändes tumregelsteori framstår det som 

klart att den utformade tekniken av bokföringsbrottet med dithörande blankettstraffbud, 

åtminstone i doktrinen, främst stöds av flexibilitets- och samhällsutvecklingsskäl. Till detta 

skulle även kriminalpolitiska skäl kunna anföras, exempelvis hårdtare tag mot organiserad 

ekonomisk brottslighet. Sålunda behöver tumreglerna inte endast fokusera på rent rättsliga 

argument. Men det är först när vi väger dessa tumregler mot andra tumregler som ett ställ-
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ningstagande kan tas om obestämdhetsförbudet överträtts eller inte. I Frändes mening att 

begreppet god redovisningssed är vagt och mångtydigt och därför bryter mot obestämd-

hetsförbudet.  

 

6.1.2 Avviker 11 kap. 5 § BrB från obestämdhetsförbudet?  
 

Bryter bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § BrB mot obestämdhetsförbudet? Personligen 

har jag svårt att finna ett konkret svar på frågan. Det tycks nämligen handla om från vilket 

perspektiv argumenten kommer ifrån. Om man analyserar bokföringsbrottet endast i ljuset 

av legalitetsprincipen kommer åtminstone jag fram till slutsatsen att straffbudet från detta 

perspektiv framstår som obestämt. Det beror på att vi först finner själva portalbestämmel-

serna i 11 kap. 5 § BrB, för det andra hänvisningen till BFL – som i sin tur antar en ram-

lagskaraktär. Slutligen förs vi från BFL vidare till god redovisningssed, vars innehåll inte 

med säkerhet går att säga utgör en traditionell lagtolkning av BFL som helhet eller om vi 

pratar om regler som är helt fristående BFL. För egen del anser jag inte att huvudsakskrite-

riet i sig avgör om en straffbestämmelse är obestämt eller inte. Asp menar, liksom Löf-

marck och departementschefen, att så länge det finns en kvantitativ begränsning som hu-

vudsakskriteriet, hindrar inte legalitetsprincipen bokföringsbrottets tillämpning. Huvud-

sakskriteriet skyddar mot bagatellartade brister, men prognostiserbarheten lär inte påverkas 

av förekomsten av ett effektrekvisit eller inte. Mängden föreskrifter är fortfarande den-

samma och begreppets föränderliga egenskap intakt. Det handlar återigen om möjligheten 

att överblicka ett fält och kunna identifiera kärnan av det straffbara området. Ur ett strikt 

legalitetsperspektiv, obeaktat huvudsakskriteriet, är blankettstrafftekniken med dithörande 

god redovisningssed i min mening något tveksam. 

 

Kan man då acceptera bokföringsbrottets vaghet genom att tillsätta det effektrekvisit som 

Asp m.fl. anser legitimerar konstruktionen? Bokföringen som sådan tjänar som en informa-

tionsbärare om företagets ekonomiska ställning. Det torde vara från detta synsätt som hu-

vudsakskriteriet framförallt får sin betydelse. Utöver fiskala intressen, är bokföringen rele-

vant för andra näringsidkare och borgenärer. På ett sätt kan man betrakta kraven på (en 

korrekt) bokföring som en ”fair play”-regel på en avreglerad marknad. När åsikter framförs 

om att huvudsakskriteriet fungerar som en begränsning av straffansvaret, relaterar detta 

framförallt till gärningens natur. En obefintlig bokföring innebär att det objektivt föreligger 

ett bokföringsbrott. Det innebär med andra ord att effekten uppnåts redan på basis av den 

obefintliga redovisningen. När bokföring förvisso finns, men är haltande, sållar huvud-

sakskriteriet bort sådana fall där bristerna är bagatellartade. Ett effektrekvisit som huvud-

sakskriteriet låter sig närmast kategoriseras som ett skälighetskrav. Att legalitetsprincipen 

inte hindrar bokföringsbrottets tillämpning under förutsättning att det finns ett effektrekvi-

sit är i min mening en felaktig uppfattning. Sammantaget skulle man kunna uttrycka det 

som att obestämdhetsdiskussionen i doktrin och förarbeten åtminstone fokuserar på två 

olika funktioner. Å ena sidan möter man bl.a. Frändes överblickningssvårigheter, å andra 

sidan en skälighetsbedömning av det avvikande värdet på bokföringen.  

 

Om man således godtar Frändes prognosteori och tumregler som en formel för att beräkna 

ett straffbuds obestämdhet, ligger det nära till hands att konstatera att bokföringsbrottet 

åtminstone uppnår en nivå av språklig vaghet. En viktig fråga är då om konstruktionen, 

trots nivån av obestämdhet, är tillfredsställande i och med förekomsten av huvudsakskrite-

riet. När Westermark och Frände menar att bokföringsbrottet vållar en överträdelse av obe-

stämdhetsförbudet, måste dessa påståenden samtidigt vara förenade med konsekvenser. 

Överträdelser av analogi- och retroaktivitetsförbuden, liksom föreskriftskravet, torde för-
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modligen föranleda ett underkännande genom regeringsformens lagprövningsinstitut. På 

samma sätt torde den yttersta konsekvensen av en alltför vag strafföreskrift leda till att re-

geln i fråga måste ogiltigförklaras eller vägras tillämpas. Problemet är dock den förmodade 

enorma gråskala som finns mellan bestämda respektive obestämda regler. Att utreda rätts-

ordningens smärtgräns i denna fråga är förmodligen en omöjlig uppgift. Här kan man där-

för anföra just Asps anspråk på straffbuden. I relation till obestämdhetsförbudet måste 

rättsreglers vaghet åtminstone uppnå en viss nivå för att vara ogiltiga. Det faktum att 11 

kap. 5 § BrB och BFL är klart definierade är enligt Asp tillräckligt för att konstruktionen 

ska vara tillfredsställande, åtminstone språkligt. För obestämdhetsförbudet spelar det i 

Asps mening ingen roll att god redovisningssed är en vagt uttryckt standard. En avvikelse 

från god redovisningssed kan inte i sig föranleda straffrättsligt ansvar menar Asp. På detta 

sätt är det förhållandevis klart att ljuset flyttas från frågan om bokföringsbrottet som en 

obestämd regel till frågan om huvudsakskriteriet som en säkerhetsventil. Med undantag för 

Westermark och Frände, förefaller de flesta åsikter i doktrinen framhålla huvudsakskriteri-

et som en mer ändamålsenlig lösning än att ge lokutionen god redovisningssed ett för alla 

bestämt innehåll.  

 

 

6.2 Normutfyllnad inom straffrätten 
 

Vid sidan av diskussionen om överblickningssvårigheterna, har jag även valt att gå igenom 

flera synpunkter angående BFN:s roll som normutfyllnadsorgan. Synpunkterna har dels 

rört BFN i egenskap av expertorgan och utarbetare av innehållet i god redovisningssed, 

dels vilken rättslig dignitet BFN:s direkta och indirekta normgivning har i praktiken. Där-

till tillkommer frågor om straffansvar, i synnerhet vad gäller tolkningen av god redovis-

ningssed och om begreppets relation till BFL och 11 kap. 5 § BrB. Här bör även observeras 

en brist. Delar av de synpunkter som framförts angående BFN:s roll bygger närmast på 

indicier, rättsvetenskapsmäns spekulationer, åsikter och antaganden om olika förhållanden. 

Trots detta anser jag att det går att abstrahera delar av dessa uttalanden, vilket därmed tillå-

ter diskussionen att uppnå en rättsvetenskaplig nivå.  

 

6.2.1 Direkt och indirekt normgivning: rättskällestatus? 
 

BFN utgör alltså det expertorgan som fått till uppgift att ge begreppet god redovisningssed 

en materiell innebörd. Det handlar således endast om att ta ställning till om ett visst hand-

lande ger respektive inte ger uttryck för detta. Två saker är därmed exklusivt förbehållna 

domstolarna. För det första är det ytterst domstolarna som avgör om en överträdelse av god 

redovisningssed har skett. För det andra ligger den straffrättsliga ansvarsbedömningen hos 

domstolarna. BFN:s kompetensområde ska därför vara avskuren straffbudet enligt 11 kap. 

5 § BrB. Likväl har BFN:s normgivning som ämne varit föremål för vissa diskussioner, i 

synnerhet vad gäller dess status och relation till BFL:s bestämmelser. Anledningen tycks 

vara att det råder olika synsätt på hur man ska tolka god redovisningssed som begrepp. 

Utgör den en del av BFL eller ska den tolkas som en standard med ett eget materiellt inne-

håll? Vad gäller då avståndet mellan BFN:s normgivning och straffbestämmelsen enligt 

BrB? Utgångspunkten måste troligen vara att tolka BFN:s normgivning i enlighet med 

gängse rättskälleuppfattning, dvs. som allmänna råd och därmed inte formellt bindande 

regler. Som anförts ovan (kap. 4.1.1) menar Thorell och Westermark att begreppet allmän-

na råd inte ger en fullständig bild av dessa normers betydelse. Trots att BFL antar en ram-

lagskaraktär, menar exempelvis Thorell att lagens ramar i praktiken inte begränsar före-
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skrifter som anses falla utanför BFN:s behörighet. Att BFN fastställer god redovisningssed 

genom en tolkning av BFL är inte korrekt enligt Thorells mening. Istället framförs att BFN 

har en betydande möjlighet att utarbeta regler utifrån sin egen agenda, dvs. vilka regler 

man anser är nödvändiga inom redovisningsområdet. BFL hindrar således inte BFN:s 

normgivningsarbete, vilket även leder till att normerna mer eller mindre får en självständig 

ställning. Denna oavhängighet till BFL stärker följaktligen normgivningens ställning. En 

viktig fråga är vilka faror som då är förenade med dessa oberoende normer? I min mening 

torde det ytterst handla om risken för en förskjutning av domstolens uppgifter till ett organ 

som saknar föreskriftsrätt på det privat- och straffrättsliga området. Det blir helt enkelt en 

fråga om avståndet mellan BFN och straffbudet enligt 11 kap. 5 § BrB. Faran tycks enligt 

Thorells mening ligga i just normernas självständiga ställning, att reglerna inte hör sam-

man med BFL:s bestämmelser. Personligen har jag svårt att se att detta medför att reger-

ingsformens bestämmelser sätts ur spel. För att karakterisera normgivningen som något 

annat än just allmänna råd, förutsätts det enligt min uppfattning att även rättstillämparen 

uppfattar BFN:s normgivning och uttalanden som självständig och som uttryck för god 

redovisningssed. Om BFN dessutom ska draperas i domarklädsel, krävs det enligt mig yt-

terligare element. För det första, vilket Thorell inte håller med om, borde domstolen be-

trakta god redovisningssed som en omtolkning av BFL. För det andra borde det krävas att 

BFN har en stark benägenhet att följa BFN:s normgivning. Detta skulle förmodligen inne-

bära att BFN:s bedömning av god redovisningssed i själva verket innebär en bedömning 

om en överträdelse av BFL har skett. Thorell och Westermark menar förvisso att domstolar 

generellt sett väljer att följa BFN:s uttalanden m.m., men eftersom det framförallt rör sig 

om empiriska fakta är det svårt att verifiera dessa påståenden. Emellertid förefaller inte 

heller uttalanden i propositionen ge en fullständig förklaring av BFN:s funktion. Enligt 

beskrivningen ska alltså frågan om god redovisningssed ytterst tillfalla domstolen. Samti-

digt pekar man på att BFN normalt ska tillmätas stor betydelse. Denna framställning ter sig 

därför som något svårgripbar.  

 

Kan man på grundval av det nu sagda dra några slutsatser om BFN:s direkta och indirekta 

normgivning i praktiken har en annan status än allmänna råd? Som redan framgått tycks 

det framförallt vara en fråga om hur god redovisningssed ska förstås. En tolkning av be-

greppet som en integrerad del av BFL kan i sådana fall innebära att BFN fått till uppgift att 

bestämma innehållet i ett straffrättsligt rekvisit. I jämförelse med en motsatt tolkning, blir 

förmodligen konsekvensen att avståndet mellan BFN och straffbestämmelsen minskar. För 

egen del skulle jag då vilja understryka att ett kort avstånd mellan BFN och straffbestäm-

melsen inte nödvändigtvis behöver vara förenat med några större problem. Om god redo-

visningssed refererar till BFL, borde det rimligen innebära att det är ramlagens bestämmel-

ser som utgör kärnan för BFN:s vägledning och bedömning av åsidosättandet enligt 11 

kap. 5 § BrB. En rimlig tolkning av bokföringsbrottet skulle då vara att ha åsidosättandet 

främst avser BFL, obeaktat god redovisningssed. Den omständigheten att BFN då har en 

viktig klargörande funktion blir därmed mindre kontroversiell, vilket även ligger i linje 

med Asps uppfattning om att en avvikelse från god redovisningssed inte borde kunna för-

anleda straffrättsligt ansvar.  
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6.3 Gränsfall 
 

Som sista anhalt i denna uppsats vill jag framhålla några praktiska gränsdragningsfrågor. 

Inledningsvis vill jag nämna Kokkinakis mot Grekland, framförallt därför att målet till viss 

del förklarar hur rättstillämparen ser på vaga straffbud. Europadomstolen försöker nämli-

gen förutse sådana praktiska konsekvenser som alltför stela straffbud kan medföra, vilket 

alltså i längden kan vålla mer skada än nytta. Vad de negativa konsekvenserna rent konkret 

skulle innebära, får kanske anses bero vilket straffbud vi talar om. Men utifrån domstolens 

formulering, vill åtminstone jag dra den slutsatsen att man åsyftar tidsbundna och till slut 

omoderna lagar. Detta skulle förmodligen inverka på den praktiska rättstillämpningen och 

möjligtvis leda till en del obekväma analogier inom straffrätten, vilket inte är tillåtet efter-

som analogiförbudet intar regelkaraktär.  

 

Det handlar därmed snarare om rättsbegreppets funktion framför den omständigheten att 

den är orättvis eller osäker. Exempelvis intar Hoffman och Arden en förhållandevis fri in-

ställning till rättsliga standarder som ”true and fair view”, trots att begreppet i hög grad är 

abstrakt och saknar en teoretisk definition. Utfyllnaden får enligt deras mening överlämnas 

åt domstolar. Man kan därför resonera att obestämda rättsliga standarder inom straffrätten 

låter den allmänna rättsuppfattningen komma till uttryck om vad som i redovisningshänse-

ende är rätt eller fel. Den omständigheten att det inte går att uppställa klara gränser för vad 

som utgör ett svagt straffbud behöver i min mening inte betyda att systemet är bristfälligt. 

Den vaghet som förknippas med utformningen av 11 kap. 5 § BrB och dithörande god re-

dovisningssed, intar ju ställning som ”tumregel” vid en intresseavvägning. Att lagstiftaren 

helt enkelt bedömt att andra intressen väger tyngre, torde kanske avgöra saken. Man kan 

även peka på att begreppet god redovisningssed, till skillnad från bestämmelsen i fallet 

Kokkinakis mot Grekland, ligger utanför brottsbalkens reglering. Om man från ett håll 

godtar detta synsätt, uppstår med all säkerhet invändningen att det skulle öka risken för fler 

blankettstraffbud och ramlagar.     

 

Hur det förhåller sig på individnivå kan också beröras. Att BFN utarbetar innehållet i god 

redovisningssed, måste i sin tur relatera till företagens beteenden. En sådan kollektiv syn 

innebär säkerligen inte i sig att samtliga aktörer inbegrips. En faktiskt förekommande prax-

is förutsätter, trots detta, att det åtminstone finns en utbredd uppfattning om vad som utgör 

god redovisningssed.  

 

De nu anförda resonemangen vittnar i min mening om svårigheten att anföra argument som 

kan godtas av alla.  
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