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Förord
Valet av uppsatsämnet var särskilt intressant när författarna i grunden utbildar sig till jurister. De 
seminarietillfällen vi hade med ekonomer under uppsatsens gång kunde även dem ibland visa på 
viss språkproblematik mellan oss jurister och ekonomerna. Detta tyckte vi var lite underhållande 
med tanke på vårt uppsatsämne.

I detta förord vill vi passa på att tacka vår handledare Anders Nilsson som hjälpt oss med de 
funderingar och frågor vi haft. Vi vill även tacka seminariedeltagarna som tillsammans med vår 
handledare gett oss konstruktiv kritik, tips och råd. Jeaneth Johansson riktar vi ett stort tack för 
de idéer och material som hon har bidragit med.

Ett särskilt tack vill vi rikta till de personer som ställt upp på intervjuerna.

Luleå 26 maj 2009

____________________ ____________________

Kristin Blomqvist Sara Silverhall



Sammanfattning
Redovisningssystemet är ett system som måste tolkas eftersom redovisningsspråket anses svårt
och komplext. Tolkningarna skiljer sig revisorer emellan, trots att dessa har samma utbildning. 
Skilda tolkningar beror på olika erfarenheter och skilda bakgrunder. Olika tolkningar bidrar till 
att det kan uppstå problem i språket mellan ekonomer som missuppfattar varandra. Det är inte 
bara mellan ekonomer som språkproblematik kan uppstå. Denna problematik visar sig även 
mellan ekonomer och jurister. Jurister kan ha svårt att förstå innebörden av olika ekonomiska 
begrepp medan ekonomerna kan ha svårt att tyda lagtexten. Bokföringslagen anses vara otydlig 
och ingen riktig förklaring finns för när huvudsaksrekvisitet är uppfyllt eller vad rekvisitet 
egentligen innebär. Ekonomer och jurister arbetar nära varandra och det är av stor vikt att inget 
missförstånd uppstår. Att även domstol saknar ekonomiska kunskaper kan bidra till att den som 
står åtalad för ett brott kan bli dömd på felaktiga grunder. Syftet med denna uppsats var att ta 
reda på om det verkligen fanns en språkproblematik mellan jurister och ekonomer och i vilken 
situation denna uppstod. För att uppnå syftet användes kvalitativ forskningsmetod och det 
empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med ekonomer och jurister. 
Den teoretiska referensramen och den insamlande empirin analyserades för att sedan kunna dra
slutsatser. De slutsatser författarna till denna uppsats bland annat kom fram till var att en viss 
språkproblematik mellan jurister och ekonomer finns i deras yrkesroll och då främst när det 
gäller olika ekonomiska begrepp. 



Abstract
The accounting system is a system that must be interpreted because the accounting language is 
considered difficult and complex. The interpretation differs between auditors, although they have 
the same education. Different interpretations depend on different experiences and different 
backgrounds. Different interpretations contribute to problems in the language of economists who 
could misunderstand each other. However, it is not only among economists that language 
problems can arise. This problem is also among economists and lawyers. Lawyers may find it 
difficult to understand the meaning of various economic concepts while economists may have 
difficulty to understand the word of the law. “Bokföringslagen“considered being indistinct and 
give no real explanation for when “huvudsaksrekvisitet” is fulfilled or what it actually means. 
Economists and lawyers are often working closely together and it is important that no 
misunderstandings occur. Even the court lacks financial knowledge which can contribute to the 
person accused of a crime being convicted on false grounds. The aim of this thesis was to find 
out if there really was a language problem between the lawyers and economists and in which
situations that arise. To achieve the aim we used qualitative research method and the empirical 
material was collected through semi structured interviews with economists and lawyers. The 
theoretical framework and the empirics were analyzed and based on that the conclusion was 
made. The conclusions the authors of this paper discovered was that it exists certain language 
problems between lawyers and economists in their professional role, primarily in terms of
understanding different economic concepts.
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1 Problemdiskussion

I detta kapitel ges en introduktion till det valda uppsatsämnet som författarna valt att fördjupa 
sig i. Kapitlet inleds med en problemdiskussion följt av syfte och forskningsfrågor.

Redovisningssystemet är ett system som måste tolkas eftersom texten i en redovisningsrapport är 
svår och öppen för flera olika tolkningar, detta enligt Boland (1993). Redovisningen ska 
förmedla information. De begrepp och mått som används för att förmedla informationen är enligt 
Smith (2006) redovisningens språk. Enligt Falkman (2000) identifieras olika metaforer och 
synsätt och beroende på ursprunget tolkas verkligheten på olika sätt. En metafor är redovisning 
som språk vilket innebär att analys och kommunikation sker genom den skrivna redovisningen. 
Detta ger utrymme för tolkning till redovisare som sinsemellan kan tolka olika. Evans (2004) 
anser att när redovisningsinformation kommuniceras genom att använda tekniska termer kan det 
lätt leda till missförstånd om mottagaren inte riktigt förstår dessa termer. Weick (1995) menar att 
innan tolkning kan ske måste det skapas mening kring texten som skall tolkas. Utifrån 
erfarenheter och individuella faktorer skapar individen mening.

Den språk- och tolkningsproblematik som nämns gäller inte bara mellan ekonomer. Det har 
framkommit i en artikel, Hansson (2008), att det även kan uppstå en språkproblematik mellan 
jurister och ekonomer. Grunden till denna problemformulering är att det har publicerats domar 
där det framgår att rätten inte har tillräcklig kunskap om bokföring för att kunna göra en rättvis 
bedömning. Det finns även fall där hovrätten har pratat om inkomst när det i själva verket har 
handlat om omsättning eller intäkt, vilket är ett tydligt exempel på att jurister och ekonomer inte 
alltid talar samma språk. Den som blir lidande i dessa sammanhang är den som står åtalad för 
exempelvis bokföringsbrott eftersom den åtalade kan bli dömd på felaktiga grunder. Samtidigt 
går det att fråga sig om ekonomer alltid förstår vad lagstiftaren avser med lagen.

Enligt Svensson et al (2008) kan ekonomer och jurister ses som två professioner vilket innebär 
att de har gemensam kunskapsbas men att denna kunskap fylls på med erfarenheter. Juristerna 
och ekonomerna kan även ses som experter och Machintosh (1985) menar att experter skall 
kunna göra bedömningar men att dessa bedömningar påverkas av utbildning och erfarenhet. Om 
kunskapen för juristerna och ekonomerna är bristfällig vid beslutande kan det enligt Svensäter et 
al (2008) medföra att beslut skiljer sig från individ till individ.

Det kan uppstå tolkningsproblem mellan dessa ekonomer och jurister när lagstiftaren har ett syfte 
med lagen och ekonomen tolkar lagen på ett annat sätt. Detta problem kan i sin tur bidra till att 
oavsiktliga bokföringsbrott begås på grund av okunskap. Elofsson (2004) anger att huvuddelen 
av alla ekonomiska brott beror på just okunskap. Dahlqvist & Elofsson (2002) menar att 
”revisorer är inte förankrade i lagstiftningen på samma sätt som jurister. Jurister är inte så 
förankrade i den ekonomiska verkligheten som revisorer är”. Detta kan leda till kulturkrockar 
och svårigheter att förstå varandra.

Språkets betydelse för juristerna är väldigt stort och är det yrkesområde där språket kan vara som 
störst menar Jensen, Lindblom & Rylander (2004). Juristerna skall via det juridiska fackspråket 
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kommunicera tankeinnehåll men det är även det enda redskap som juristen har för att nå och 
förmedla kunskap. Detta gäller framförallt skriftspråket. Att bokföringslagen är otydlig och 
gränsen för när rekvisitet i huvudsak är passerat saknar en tydlig gräns anser Hansson (2008). Ett 
tolkningsproblem inom redovisningen är enligt Dahlqvist & Elofsson (2002) just precis hur 
huvudsaksrekvisitet skall tolkas. Högsta domstolens uttalanden om huvudsaksrekvisitet ger 
endast ringa vägledning eftersom det bara finns få uttalanden. Hansson (2008) anser att det är 
ofta som en försvararinvändning till att huvudsaksrekvisitet inte är uppfyllt möts i domskälen av 
ett allmänt konstaterande om att rörelsens resultat och ställning i huvudsak inte gått att följa utan 
en vidare förklaring om varför. Hon anser även att det är oklart vad som menas med begreppen 
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning. Frågan är om revisorer verkligen vet vad 
begreppen innebär ur en juridisk synvinkel.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att skapa inblick i hur språkproblematik kan uppstå mellan
yrkesgrupperna jurister och ekonomer i deras yrkesroller.

1.2.1 Forskningsfrågor
 På vilket sätt påverkas tolkningen hos jurister och ekonomer på grund av olika språk?

 Finns det någon återkommande situation där språkproblematik uppstår? I så fall när?

 Vad kan språkproblematiken bero på?
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2 Metod

I detta kapitel presenteras de metoder som författarna valt för att uppnå syftet med uppsatsen. 
Hur information har insamlats, hur urvalet av intervjupersoner skedde samt vilka problem som 
författarna stött på redovisas nedan.

2.1 Metodsynsätt
Författarna till denna uppsats vill genom att få svar på de ställda forskningsfrågorna uppfylla 
syftet. För att uppnå detta måste författarna studera olika aktörer på marknaden, i detta fall
ekonomer och jurister. Vi har valt aktörssynsättet för att det tydligt visar skillnader mellan de 
olika aktörer vi valt att studera eftersom aktörerna har skilda arbetssätt och olika kunskapsnivåer 
men trots detta jobbar väldigt nära varandra. Aktörssynsättet blir därför lämpligt på studien 
eftersom undersökningen bygger på de olika aktörernas tolkning av språket. Enligt Arbnor &
Bjerke (1994) innebär aktörssynsättet hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i 
verkligheten. Aktörens kunskap blir individberoende eftersom verkligheten förklaras från 
aktörens synvinkel. Aktörssynsättet har en subjektiv syn och anger att verkligheten är socialt 
konstruerad. Verkligheten kan inte vara objektiv. Aktörssynsättet leder till skilda arbetssätt och 
olika kunskapsnivåer eftersom synsättet bygger på olika verklighetsuppfattningar. 

2.2 Metodansats
De slutsatser som har dragits i undersökningen baserar sig på en jämförelse mellan den befintliga 
teoretiska referensramen och den insamlade empirin. Detta innebär att författarna använt ett 
deduktivt angreppssätt. Thurén (2007) definierar begreppet deduktion och enligt honom innebär 
det att logiska slutsatser dras, vilka betraktas som giltiga om de är logiskt sammanhängande. 
Däremot behöver slutsatserna nödvändigtvis inte överensstämma med verkligheten.

2.3 Metodstrategi
I denna uppsats har författarna valt att göra djupgående intervjuer med två jurister och två 
ekonomer för att skapa inblick i hur utpräglat språkproblematiken kan vara ute i arbetslivet. Vi
försökte utifrån de djupgående intervjuerna besvara de ställda forskningsfrågorna med hjälp av 
de erfarenheter och föreställningar de intervjuade har. Enligt Trost (2005) bidrar dessa faktorer 
till att kvalitativa intervjuer är den lämpligaste strategin. Valet av kvalitativ strategi stärks även 
av Denscombe (2009) eftersom forskningsfrågorna rör ett komplext område och är en bra metod 
för att hantera invecklade situationer. Småskalig forskning ger utrymme för detaljrikedom.

2.4 Litteraturstudie
Litteraturstudien genomfördes med hjälp av Luleå Tekniska Universitets bibliotek och
sökmotorn Lucia samt databaserna Emerald, Ebsco och Google Scholar. De sökord som bland 
annat användes, enskilt och tillsammans, både på svenska och på engelska var; redovisning som 
språk, redovisningsspråk, juridik, ekonomi, begrepp, bokföringsbrott, språk, okunskap, 
expertbedömning, terminologi, Brunswick lensmodel, functions of accounting, accounting 
theory. Genom litteratursökningen fick författarna tillgång till böcker och vetenskapliga artiklar.
Vi tittade även på referenslistor i de relevanta artiklarna för att hitta vägledning till fler artiklar. 
Vidare studerades bokföringslagen och förarbetet till denna lag.
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Författarna till uppsatsen har även varit i kontakt med Jeaneth Johansson, universitetslektor på 
Luleå tekniska universitet, eftersom Jeaneth bedriver forskning om redovisning som språk. 
Jeaneth gav oss tips och råd på användbara vetenskapliga artiklar.

2.5 Undersökningssubjekt
Författarna till denna uppsats har valt att intervjua två verksamma jurister och två verksamma 
ekonomer. Detta för att undersöka både synen juristerna har på språkproblematiken och vilken 
syn ekonomerna har på samma problem. Det gemensamma mellan dessa intervjupersoner är att 
de jobbar på advokatbyråer respektive redovisningsbyråer i Luleå kommun. Båda juristerna är 
advokater och arbetar inom områden som vi anser har koppling till ekonomi och därför relevant 
för vårt uppsatsämne. Ekonomerna är båda auktoriserade revisorer och har arbetsuppgifter som 
vi tycker är relevanta för uppsatsen. Detta urval överensstämmer med Trost (2005) resonemang 
om att det kan finnas vissa olikheter inom en given ram, i detta fall jurister respektive ekonomer. 
Halvorsen (1992) anför att ett subjektivt urval uppstår när författarna till uppsatsen gör 
bedömningen huruvida de aktuella intervjupersonerna är representativa. Detta är något som 
gjorts i denna uppsats.

2.6 Datainsamlingsmetod
Datainsamling kan ske på olika sätt exempelvis genom enkäter och intervjuer.  Författarna ansåg 
att det passade bäst med intervjuer till denna uppsats eftersom det aktuella området är ganska 
komplext. Författarna ville förstå hur intervjupersonerna tänker och tycker. Intervjutekniken som 
användes var en semistrukturerad intervju. Detta med förhoppning om att få intervjupersonerna 
att tala fritt och få utvecklande svar genom följdfrågor. Denscombe (2009) anger att vid en 
semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista på frågor som ska behandlas men intervjuaren 
är väldigt flexibel när det gäller ordningsföljden och viktigast av allt låter sin intervjuperson tala 
fritt och utveckla sina idéer. Fokus ligger på att den intervjuade utvecklar sina synpunkter. Han 
menar vidare att den vanligaste semistrukturerade intervjun är personlig intervju.

Författarna till uppsatsen utvecklade en intervjuguide innan intervjuerna, i enlighet med 
Denscombe (2009), för att få så relevant material som möjlig i resonemanget och kunna styra 
tillbaka intervjupersonen om denne svävar iväg. Intervjuguiden grundade sig i den teoretiska 
referensramen och inspirerades av de svar vi erhöll från FAR SRS chefsjurist. De frågor vi 
ställde FAR SRS chefsjurist var utvecklande frågor på hans kommentarer till olika artiklar. För 
att få en jämförande bild innehöll intervjuguiden ett par relevanta begrepp som intervjusubjekten 
fick tänka högt kring. De begrepp som särskilt behandlades var i huvudsak, rörelsens förlopp och 
ekonomiska resultat och ställning. Innan vi genomförde intervjuerna fick vår handledare granska
intervjuguiden för att se att den bestod av relevanta frågor och fångade in rätt område.

2.6.1 Genomförande av intervjuer
Genomförandet av intervjuerna skedde genom fyra personliga intervjuer. Att göra intervjuerna 
ansikte mot ansikte valdes för att får mer utvecklande och djupgående svar. Det finns även en 
större möjlighet att ställa följdfrågor och läsa av kroppsspråk, något som är svårt vid exempelvis 
telefonintervju. Det var möjligt att genomföra de personliga intervjuerna eftersom författarna och 
intervjupersonerna befann sig inom samma geografiska område. Denscombe (2009) anser att det 
inte räcker att förlita sig på minnet vid en intervju och att det måste kompletteras med 
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exempelvis anteckningar eller bandinspelning. Han anger att många kan bli hämmade och 
besvärade vid bandinspelning. Trost (2005) håller med om detta och anger att det kan bli mycket 
störningar med bandinspelningar eftersom batteriet måste kontrolleras och bandet måste bytas. 
Att använda sig av bandinspelning eller inte är enligt Trost en smaksak. Vid intervjuerna till 
denna uppsats valde vi därför att anteckna. Detta är något som båda gjorde för att kunna 
komplettera varandra. Någon inspelning av intervjuerna skedde inte för att intervjuerna skulle bli 
mer öppna. Innan intervjun tillfrågades intervjusubjektet om denne ville att vi skulle använda oss 
av deras riktiga namn eller ett fiktivt namn. Alla de intervjuade föredrog ett fiktivt namn för att 
fritt kunna säga vad de tycker. Sammanfattning av våra intervjuer skickades sedan ut till 
intervjusubjekten för godkännande och eventuell komplettering från deras sida. Detta gjordes för 
att kontrollera att inte någon missuppfattning skett.

Utöver de fyra personliga intervjuerna genomfördes även en telefonintervju med vice åklagare 
på ekobrottsmyndigheten och via mail med chefsjuristen på FAR SRS. Dessa intervjuer kunde 
inte genomföras via ett personligt möte på grund av det geografiska området. Intervjun med 
chefsjuristen på FAR SRS genomfördes för att få ytterligare utlåtande angående de kommentarer 
han lämnat till debattartiklar angående vårt ämnesområde. De svar vi erhöll användes för att få 
en grund till vår intervjuguide. Därför presenteras inte de svar vi erhöll från honom. Eva-Lotta på 
ekobrottsmyndigheten tog vi kontakt med för att hon har en viktig position inom 
Ekobrottsmyndigheten och arbetar med ekonomisk brottslighet samt utarbetar förslag till 
författningsändringar. Intervjun med Eva-Lotta använde vi som en pilotintervju och kommer att 
presenteras i empirin när vi upptäckte att hon gav givande svar. Pilotintervjun kommer även att 
användas i analysen för att förstärka den empiriska undersökningen.

2.7 Metodproblem
Holme och Solvang (1997) anger att en uppsats ska uppnå hög grad av validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att få så giltig information som möjligt. Detta menar de inte är helt problemfritt 
eftersom författare oftast inte vet om de upplevt situationen rätt och ofta har svårt att vara 
passiva. Reliabilitet visar om det som önskas mäta verkligen blivit mätt och om informationen är 
pålitligt. De val som författarna gjorde till denna uppsats valdes med hänsyn till att öka 
validiteten och reliabiliteten. De eventuella problem som hade kunnat uppstå i denna uppsats
anser författarna var vid intervjuerna. Att inte intervjuguiden skickas ut till intervjupersonerna 
innan intervjun kan påverka svaren, personerna hinner inte förbereda sig på frågorna utan det blir 
mer spontana svar. Till denna uppsats upplevde vi inte att det var till någon nackdel.
Intervjuguiden granskades innan intervjuerna av handledaren för att undersöka att inte ledande 
frågor ställdes. Eftersom vi genomförde en pilotintervju visste vi att intervjuguiden fungerade.
Efter pilotintervjun fanns det möjlighet att anpassa intervjuguiden för att bli bättre.

2.8 Källkritik
I uppsatsen har författarna använt sig av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och 
litteratur. Holme & Solvang (1997) poängterar vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till 
källorna för att öka tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten har författarna därför använt sig 
av relevanta källor i förhållande till uppsatsämnet.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras de teorier och definitioner som är relevanta för uppsatsämnet. 
Kapitlet inleds med teori om redovisning för att sedan gå in på redovisningens 
användningsområde som präglas av tolkningar. Eftersom uppsatsen behandlar två professioner 
som skall tolka samma material kommer ett avsnitt om hur olika tolkningar görs, främst 
tolkningen av huvudsaksrekvisitet. Ett eget avsnitt kommer att behandla detta rekvisit. Därefter 
beskrivs rollteorin. Kapitlet avslutas med hur experter som ekonomer och jurister agerar vid 
bedömningar.

3.1 Teori om redovisning
Falkman (2000) anger att redovisningsforskningen har utvecklats från de mer traditionella 
forskarna till de mer tolkande forskarna. De tolkande forskarna har utvecklat olika teorier om 
redovisning. Teorierna om redovisningen har en subjektiv utgångspunkt som kopplas till 
verkligheten. Teoretikerna lägger stor vikt vid att människan är subjektiv. Dessa teorier grundar 
sig på förståelse till skillnad från de traditionella teorier som ofta tar grund i förklaringar. De 
tolkande teoretikerna menar att inga av de traditionella teorierna kan förklara hur varje enskild 
individ ser och använder redovisningsinformation och menar vidare att varje individ är unik. De 
grundar sig alltså på den variationsrikedom som finns och det som ligger till grund varför
variationen uppstår, något som de traditionella forskarna bortser från. Enligt Falkman menar de 
tolkande teoretikerna att vi förstår ett redovisningsdokument beroende på var läsaren kommer 
från och vilken social bakgrund denne har. Det beror även på vilken kunskap denne besitter. 
Kunskapen är dock grunden i förståelsen för utan rätt kunskap blir förståelsen fel och därmed 
kan fel beslut fattas.  Ett problem med detta är att individen inte förstår att de tolkar på ett 
felaktigt sätt. Exempelvis menar teoretikerna att en revisor skall förstå och förmedla 
årsredovisningens rapporter och ta ställning till om informationen är tillförlitlig. Genom detta 
görs en tolkning av den ekonomiska informationen, det vill säga situationen och verkligheten
tolkas på revisorns sätt och kan därmed inte vara en objektiv betraktare, vilket de anser sig vara. 
Revisorer bör alltså ses som en individ som tolkar en situation. Det finns olika synsätt på 
redovisningen bland annat redovisning som språk.

3.1.1 Redovisning som språk
Mellemvik, Monsen & Olson (1988) anger att den avsiktliga funktionen med redovisning är att 
minska osäkerheter. Redovisningen är ett språk och därmed ett hjälpmedel för kommunikation. 
Redovisningsspråkets mål är att förbättra kontrollen och beslutskapande. Mellemvik et al anger 
att alla individer är olika och det är svårt att säga vilken information en individ tar in, hur 
informationen tas in och hur den bearbetas eftersom detta beror på många olika variabler. Att 
lösa problemet med att minska osäkerheten anses dock omöjligt att lösa och även att begränsa. 
Minskas osäkerheten för en aktör innebär det oftast att osäkerheten ökar för en annan. Hayes 
(1983) anger att det krävs ett samförstått språk för att underlätta kommunikationen men ett 
samförstånd mellan olika människor som talar olika språk kommer kanske aldrig att uppnås. Han 
anser att språket skall hållas så naturligt som möjligt för att underlätta kommunikationen. Att 
försöka precisera språket kan enbart skada kommunikationen eftersom det komplicerar. Hayes 
anser att det finns en svaghet i redovisningsspråket. Individer kan ha problem att förstå 
redovisningen eftersom den är så komplex. Det kan vara svårt att tolka eftersom språket är 
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otydligt. Det kan finnas osäkerhet för exempelvis vad siffrorna representerar och vad innebörden 
betyder. Hayes menar att vår kunskap präglas av personliga fördomar, individuella berättelser, 
tolkningar och vår uppfattning om hur världen fungerar.

Evans (2004) ser också redovisningen som språk men från ett lingvistiskt synsätt, det vill säga att 
hon har ett språkligt synsätt. Det språk som används är kopplat till kultur och påverkar 
perception och tänkande. Hon vill uppmärksamma risken för missförstånd när språket är 
redovisningens kommunikationsmedel. Enligt lingvistiska teorier skulle språket kunna påverka 
vår tolkning och öka risken för missförstånd. Detta i samband med översättningar från bokföring 
eller juridiska begrepp till ett annat språk samt att ta in det i andra kulturella områden. Detta är 
något som skulle påverka användare av finansiella rapporter som har översatts till ett annat 
språk. På grund av det samband som finns mellan redovisning och juridik så har 
redovisningsspråket en betydelse även här. Missförstånden kan exempelvis uppstå om 
internationella förhandlare och nationella genomförare tror att deras felaktiga förståelse för en 
redovisningsterm, alternativt en juridisk term, är vad som motsvaras av vad den egentliga 
betydelsen är. Denna felaktiga tolkning kan då leda till att standardisering av finansiella 
rapporteringar försvåras och leder till att den felaktiga tillämpningen i praktiken blir den 
korrekta. Felaktiga investeringsbeslut skulle därför kunna fattas på grund av en dålig 
översättning. Det är svårt att översätta begrepp från språk till språk när det inte alltid finns exakta 
motsvarigheter och ett begrepp kan ha olika betydelser. Med anledning av detta leder det till
sammanblandningar av ett begrepps innebörd alternativt förlust av viktiga skillnader.

Bokföringslagen är en väsentlig lag i detta fall som måste följas vid upprättandet av bokföring 
och det är viktigt att begreppen förstås på rätt sätt så de bokföringsskyldiga får rätt rådgivning.
Dahlqvist och Elofsson (2002) anger att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin 
bokföringsskyldighet kan dömas för bokföringsbrott. Bokföringslagarna är ramlagar, de 
innehåller endast redovisningens grundläggande normer som måste fyllas ut med kompletterande 
normgivning, vilket i bokföringslagarna innebär god redovisningssed. I och med detta är företag 
skyldiga att fylla ut och tolka lagarna genom praxis som växt fram. Förarbetet till 
Bokföringslagen anger att med begreppet rörelsens förlopp menas verksamhetens resultat och 
ställning i den löpande bokföringen, när affärshändelser har inträffat och hur de har påverkat 
resultatet. Detta skall redovisas i huvudboken, det vill säga där affärstransaktionerna är samlade. 
Med ekonomiska resultat och ställning avses det ekonomiska resultatet och ställningen i 
årsbokslut eller årsredovisning för de verksamheter som är skyldiga att upprätta sådana. 
Lagstiftaren kräver att ställning till förloppet, resultatet och ställning skall kunna tas utifrån 
bokföringen. Dahlqvist & Elofsson (2002) klargör att det inte enbart räcker med att visa 
företagets huvudbok för att visa en fullständig bild över företagets resultat och ställning. 
Huvudboken visar inte hur företaget går och vilka tillgångar och skulder som finns, det vill säga 
att huvudboken visar inte det ekonomiska resultatet och ställning.

Elofsson (2004), revisor vid Ekobrottsmyndigheten, anger att huvuddelen av alla ekobrott beror 
på oaktsamhet och okunskap och säger även att de flesta brott handlar om väldigt enkla saker där 
företagarna bryter mot de mest grundläggande reglerna. Han anger vidare att 
Ekobrottsmyndigheten har drivit mål till högsta domstol för att få tydlig praxis. För att undvika 
brott på grund av okunskap anser han att något slags företagskörkort skulle behövas men inser att 
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detta kanske skulle hindra många som vill starta företag. Blake et al (1997) anger att det inte bara 
är i Sverige som redovisningslagstiftningen måste kompletteras med praxis och 
rekommendationer från revisorer. Detta sker exempelvis även i USA och Storbritannien. 
Eftersom lagstiftningen lämnar utrymme för kompletteringar måste detta ske. 

3.2 Redovisningens användningsområde
Smith (2006) förklarar att syftet med redovisningen är att förmedla information till olika 
intressenter, främst utanför företaget, om hur företagets ekonomi ser ut. Enligt Bruzelius och 
Skärvad (2004) är intressenterna de grupper, individer och organisationer som på något sätt har 
en utbytesrelation med det aktuella företaget eller organisationen. Detta innebär att intressenterna 
är i ett beroendeförhållande till företaget. Smith (2006) anger att de som har ett särskilt intresse i 
redovisningens resultat är ägarna och övriga intressenter kan vara långivare, leverantörer, 
konkurrenter och kunder. Det informationsbehov som varje intressent har kan variera och det 
kan även variera mellan olika individer inom samma grupp exempelvis på grund av att 
redovisningskunskaperna kan vara olika. En fråga som Smith i det här sammanhanget ställer sig 
är hur redovisningen bör vara utformad för att på bästa sätt tillfredsställa det informationsbehov 
som användarna har. Som tidigare nämnts finns det olika informationsbehov och därför är det 
svårt att besvara denna fråga eftersom hänsyn måste tas till de olika intressenterna. Den nytta 
som användarna kan tänkas ha måste även i detta fall vägas mot den kostnad redovisningen 
faktiskt har.

Smith (2006) skiljer på att redovisningen kan ha en beslutsroll och en legal roll. Att 
redovisningen har en beslutsroll innebär att den är en del av det beslutsunderlag som behövs för 
att ingå någon form av kontrakt. Det kan vara exempelvis när företaget skall ingå ett låneavtal. 
Den legala rollen innebär däremot att konsekvenserna av lagstiftningen eller av företagets 
befintliga kontrakt definieras. Exempel på när redovisningen kan ha en legal roll är att 
redovisningen fungerar som underlag för beskattning. Med hjälp av redovisningen går det då att 
utläsa det skattepliktiga resultatet och utifrån de hur mycket företaget skall betala i inkomstskatt. 
För att redovisningen skall utgöra den legala rollen behöver den antingen helt eller delvis 
definiera lagstiftningen eller kontraktets utfall. Anledningen till att redovisningen får den legala 
rollen från lagstiftarna eller kontraktets parter är för att utfallet skall vara beroende av hur 
utvecklingen har varit i företaget. För att mäta utvecklingen anses då redovisningen vara det mest 
tillförlitliga instrumentet. I de kontrakt eller lagstiftning som innehåller redovisningsmått har det 
ingen betydelse vilka motiv som ligger bakom dem för måtten har betydelse i sig, när de väl har 
definierats. De olika måtten bestämmer entydigt vad som exempelvis skall betalas i 
inkomstskatt. Med andra ord går det att konstatera att redovisningen med legala rollen spelar en 
väsentligt annorlunda roll än redovisningens beslutande roll. Redovisningen är med den 
beslutande rollen enbart relevant i det fall måtten speglar företagets framtidsutsikter, alternativt 
ger återföring på prognoser eller beslut som fattats tidigare. 

3.2.1 Sensemaking
Weick (1995) redogör för begreppet sensemaking som kan översättas till hur mening skapas 
kring någonting. Referensramarna i sig ger utrymme för tolkning men genom att skapa mening i 
dessa referensramar är det möjligt att förstå, förklara, förutspå och spekulera i hur ett 
händelseförlopp kan utveckla sig. En del använder strategin som en referensram som kräver 
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upphandling, manipulation och sprider informationen på ett sådant sätt att det ger mening åt 
syftet. Istället för att använda strategin går det att se meningsskapande som en tankeprocess där 
individer använder både medvetna och omedvetna antagande för att kunna förutsäga de framtida 
händelserna. Att skapa mening grundas dels på individuella och dels sociala faktorer och är 
ständigt varaktig i individers villkor. 

Weick (1995) förklarar meningsskapandet genom att göra en viss skillnad mellan begreppet 
tolkning och att skapa mening. Detta gör han för att det är ofta som dessa två betydelser ses som 
synonymer vilket han anser inte alltid är rätt. Tolkning har två sidor, dels skall texten tolkas och 
dels skall det finnas en målgrupp som är i behov av tolkningen. Det är viktigt att göra skillnad 
mellan tolkning och meningsskapande eftersom meningsskapandet verkar i ett tidigare skede 
som är mer trevande än i det skede där tolkningen sker. 

När det handlar om meningsskapande menar Weick (1995) att det talas om verkligheten med en 
tillbakablickande syn. Detta innebär att aktörerna känner igen sig i sina erfarenheter och skapar 
sedan mening i dessa. Från meningsskapande sker sedan tolkning. För tolkning är texten och 
språket metaforer, detta gäller inte för meningsskapandet. Att skapa mening för någonting är 
precis vad det låter som, att skapa mening. Detta skall kunna förstås literärt och inte metaforiskt. 

3.2.2 Tolkning av redovisning
Enligt Boland (1993) har det hävdats att redovisningssystemen är ett tolkande system där normer 
används av ledningen för att planera, vidta åtgärder och kontrollera andra organisationer. Den 
tolkande handlingen är nödvändig för oss och innebörden vi ger åt dels våra egna handlingar 
men även andras handlar om tolkningar. Den innebörd vi ger åt saker och ting förändras med 
tiden och detta beror på att vi har gjort en rad tolkningar och återgett dem över en tid. Läran om 
tolkning kallas för hermeneutik och med ett sådant perspektiv möter vi alltid en främmande 
miljö som är oklar och därför krävs en behandling av situationen, en tolkning. Redovisare gör 
tolkande avläsningar av en organisatorisk situation som används till grund för protokoll och 
rapporter. Bokföringsrapporten läses av chefer och andra intressenter som utifrån 
bokföringsrapporten försöker förstå de organisatoriska förhållandena.

Boland (1993) nämner att det har gjorts ett experiment, det så kallade Milnes experiment, där 
avläsningar av bokföringsrapporter har gjorts av sex aktörer. Detta experiment har resulterat i att 
det finns ett par gemensamma tolkande strategier. För det första att trots att redovisning i 
allmänhet och redovisningsrapporter i synnerhet är väldigt kvantitativa och analytiska har läsarna 
en tendens att växla mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, symboliska och analytiska 
överväganden. För det andra bekräftar läsaren de normer som skall tillämpas när denne tolkar en 
bokföringsrapport. När de förklarar en betydelse i texten så är det av betydelse för dem och det 
ger möjlighet till deras egenintresse. För det tredje kan läsarna även göra sina egna ramar för 
bokföringsrapporterna för att göra mening i dem. Den text som de står inför är rik med potentiell 
betydelse och öppnar möjligheter. Efter de personliga ramarna för tolkning kan läsaren både 
förkasta uppenbara och ytliga betydelser av rapporterna och därefter föreslå en djupare, mer 
substil och sofistikerad avläsning av deras innebörd. Slutligen går det att sammanfatta att en 
läsare av en redovisningsrapport varken är oengagerad eller passiv mottagare av ett tydligt 
budskap som rapporten är tänkt att bära. Istället ser de att texten är svår och öppen för flera olika 
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tolkningar. De tar ansvar för hur texten skall läsas, förklara vilka delar som skall vara med och 
vad som skall ignoreras. De kan argumentera med texten och använder ofta beräkningar som vi 
kan förvänta oss men det går ändå att se deras egen stil. 

Den sammanfattande synen Boland (1993) har är att läsaren gör tolkningar av organisatoriska 
texter, såsom bokföringsrapporter, genom en rik och varierande uppsättning tolkande system och 
normer och försöker skapa mening av redovisningsrapporterna. Ibland kan de sammanfalla med 
det som vi kanske normalt förknippar med förvaltningens redovisningssystem. Läsare i 
allmänhet använder redovisningen till att förstå organisationen och dess historia men även för att 
ge mening åt den egna organisationen. Genom att se på redovisning och tolkning på nära håll 
syns det att det är symbolisk kvalitet och kreativa aktörer med öppna möjligheter för att ge 
redovisningen en innebörd.

3.2.3 Huvudsaksrekvisitet 
Dahlqvist & Elofsson (2002) redogör för ett tolkningsproblem som förekommer inom 
redovisningen, nämligen hur huvudsaksrekvisitet skall tolkas.  Detta rekvisit har sedan den 
infördes i 1942 års strafflag varit något av ett problemområde och huvudsaksrekvisitet utgör en 
begränsning i straffområdet för bokföringsbrott. Det som har varit svårigheten med rekvisitet är 
dels att förstå och dels att hitta rekvisitets grundläggande beståndsdelar så att begreppet skall 
kunna diskuteras generellt och inte bara i ett konkret fall. Huvudsaksrekvisitet har ofta betraktats 
som ett juridiskt begrepp och därför har rekvisitet inte alltid kopplats till den ekonomiska 
verkligheten som bokföringsbrottet skulle skydda. På grund av att det har varit svårt att utläsa 
hur huvudsaksrekvisitet skall tolkas från rättspraxis så har det istället utvecklats hjälpregler. 
Exempel på hjälpregler är att avsaknad av en verifikation inte klassas som ett bokföringsbrott 
och inte heller om det finns en huvudbok när årsbokslut saknas. På grund av att många 
hjälpregler inte har tagit hänsyn till bokföring eller bokföringens regler har bokföringsbrott 
ibland setts som en gärning som är frikopplad från både ekonomisk verklighet och 
bokföringslagens regler. 

Dahlqvist & Elofsson (2002) tar upp de två kriterier som lagstiftaren ställt upp genom 
huvudsaksrekvisitet. Dessa är för det första att det skall finnas bokföring i annat fall föreligger 
det objektivt sett ett bokföringsbrott. För det andra skall bokföringen vara i ett sådant skick att 
det går i huvudsak att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning 
av bokföringen. Med tanke på huvudsaksrekvisitet tillåts det att bokföringen inte behöver spegla 
exakt vad som inträffat så länge det i huvudsak går att följa skeendet med hjälp av bokföringen. I 
det fall det inte i huvudsak går att följa den ekonomiska verksamheten anses det även här 
objektivt sett utgöra ett bokföringsbrott. När bokföringen inte är sann eller när den inte är 
bedömbar kan det föreligga ett behov av att mäta huruvida huvudsaksrekvisitet är uppfyllt, det 
vill säga om det föreligger ett bokföringsbrott. Vidare sägs det att huvudsaksrekvisitet är ett mått 
på hur väl bokföringen speglar den ekonomiska verkligheten. För en externrevisor gäller det att 
inrikta sig på de områden där det föreligger störst risk för väsentliga fel. Det skall även endast 
avse väsentliga avvikelser från bestämmelserna i bokföringslagen i upplysningarna i 
revisionsberättelsen. Med väsentliga avvikelser menas i detta fall avvikelser som hade påverkat 
ställningstagandet hos en omdömesgill bedömare om avvikelserna varit kända. Bortsett från 
externrevisorns anmärkningsplikt har ribban satts något högre när det gäller huvudsaksrekvisitet. 
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För externrevisorn gäller väsentliga fel medan det straffbara området omfattas av bokföringens 
brister i bokföringen som i huvudsak påverkar att det inte går att bedöma rörelsen. 

Ett exempel som kan visa på tveksamheten hos åklagarna angående huvudsaksrekvisitet är fallet 
med Telefonaktiebolaget LM Ericsson (KKV Dnr 1499/94) där bokföringsbrott aldrig 
aktualiserades trots att fakturor på 2,6 miljarder kronor misstänktes av Skatteverket vara osanna 
och skickades vidare till Ekobrottsmyndigheten. Företagets resultat före skatt var vid det tillfället 
6,1 miljarder, omsättningen var över 15 miljarder kronor och de totala tillgångarna på över 105 
miljarder kronor. Att ett bokföringsfel på 2,6 miljarder kronor inte aktualiserades som 
bokföringsbrott kan i förhållande till resultatet vara märkligt men inte lika märkligt i förhållande 
till omsättningen och de totala tillgångarna. Domstolen har i detta fall valt att ta de osanna 
fakturorna i förhållande till omsättningen och de totala tillgångarna. Det handlar därför om en 
ren bedömningsfråga där det på grund av svårartad lagtolkning kan skilja sig mellan domstolar 
huruvida ett åtal för bokföringsbrott med samma förutsättningar ogillas eller ej. 

3.3 Rollteori
Rollteori berör enligt Biddle (1986) ett av de viktigaste särdragen i det sociala livet, 
karaktäristiskt beteendemönster det vill säga roller. Detta beskrivs genom antagandet att en 
individ ingår i en social position med givna förväntningar på sig själv och andra. Faktum är att 
människan uppträder på olika sätt och förutsägbart beroende på respektive sociala identitet och 
situation. Rollteorin är föremål för införstådda kärnidéer och dessa används vid empiriska 
studier. Det filosofiska synsättet på rollteori är attraktivt och användbart för att förbättra problem 
mellan människor. 

Svensson et al (2008) anger att en profession innebär att det finns en gemensam kunskapsbas där 
utbildningen, oavsett inriktning, är i stort sett likadan. Detta kan man dra en parallell till och säga 
att juridiskt arbete och ekonomiskt arbete kan betraktas som två professioner. Exempelvis 
ekonomer har liknande utbildning, kunskaper, normer och värderingar som en gemensam bas. 
Detta är ekonomens yrkesroll. Sedan fyller ekonomen på rollen med sin personlighet och 
erfarenhet. En yrkesroll innehåller enligt Svensson et al sociala och samhällenliga förväntningar, 
förväntningarna i privatlivet skiljer sig från förväntningarna i yrkesrollerna, en yrkesroll är mer 
detaljerad och styrd av formella regler, så som lagstiftning.

3.4 Experters bedömningar
Wilmot (1999) skriver om att de bedömningar som experter gör kan klassificeras på olika sätt, 
exempelvis varför och hur bedömningarna görs. När det gäller varför bedömningar görs går det 
att skilja på bedömning av data, vilka görs på grund av att det inte finns några rimliga alternativ, 
och bedömningar som görs för att det inte finns några alternativa sätt att fatta beslut. När det 
handlar om hur bedömningar görs går det att skilja mellan icke begärda bedömningar som görs 
av enskilda personer eller av grupper och begärda bedömningar från enskilda eller grupper. Det 
är viktigt med en dialog med intressenterna för att kunna fastställa huruvida de bedömningar som 
experterna gjort är motiverade i det aktuella sammanhanget. För att i övrigt värdera 
expertbedömningar varierar de verktyg som används beroende på den typ av bedömning som 
undersöks. Ett nyckelverktyg kan vara granskning av typen och dokumentation för utformningen 
av begärda expertbedömningar.
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Enligt Wilmot (1999) finns en slags designprocess vid beslutsfattande. I början av denna 
designprocess krävs det många bedömningar och antaganden för att slutligen kunna ge tillräcklig 
information. Så länge dessa bedömningar görs ordentligt med olika stöd ges ett större förtroende 
till bedömningarna. För att det ska kunna ske en scenarioutveckling krävs det att det ständigt 
görs bedömningar. Detta gör att det i sin tur ger upphov till många beskrivningar som kan ge 
ledning. Dahlqvist & Elofsson (2002) anger att HD, NJA 1999 s.647, säger vad som ska anses 
utgöra ett eller flera bokföringsbrott inte har berörts av lagstiftaren. Vidare anger HD att ur 
brottsbeskrivningen i 11 kap 5§ BrB går det att utläsa att ett bokföringsbrott kan bestå av flera 
olika handlingar, att det finns skäl att titta på allt åsidosättande under ett räkenskapsår som ett 
enda brott. Detta går att jämföras med SOU (1996:30 s.130ff) som anger att en företagare är 
skyldig att föra löpande bokföring och upprätta årsbokslut. Båda måste upprättas för att kunna 
avgöra rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ekonomiska ställningen. När det gäller brott 
som grundar sig i att årsbokslut är oriktig eller att någon sådan inte har upprättas kan företagaren 
endast dömas till ett brott för varje räkenskapsår. Om bokföringsbrottet däremot består av att den 
löpande bokföringen har åsidosatts kan flera brotts begå under räkenskapsåret. Exempelvis att en 
företagare missköter sin bokföring de två första månaderna och sedan igen de två sista 
månaderna under räkenskapsåret, bokslutet är trots misskötseln korrekt. Enligt detta fall så 
föreligger det två brott. Dahlqvist & Elofsson (2002) ifrågasätter hur man ska tillämpa detta rent 
praktiskt eftersom under ett räkenskapsår utförs åsidosättanden som påverkar förloppet i den 
löpande bokföringen och det ekonomiska resultatet i bokslutet. Bokföringslagen och 
Brottsbalken 11 kap 5§ skiljer tydligt mellan den löpande bokföringen och årsbokslutet, eftersom 
denna skillnad görs måste man även ta ställning till huvudsaksrekvisitet när det gäller 
åsidosättanden som påverkar den löpande bokföringen och de åsidosättanden som påverkar 
bokslutet var för sig.

Enligt Bokföringslagen 1§ 4st har enskild näringsidkare, där den årliga 
bruttoomsättningssumman understiger 20 gånger basbeloppet, ingen skyldighet att upprätta 
årsbokslut. SOU (1996:30) anger så som tidigare nämnts att både bokslut och den löpande 
bokföringen måste upprättas för att kunna avgöra rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och 
ställning. Eftersom det från den löpande bokföringen inte går att avgöra rörelsens ekonomiska 
resultat eller ställning, på samma sätt som att det inte går att få information om rörelsens förlopp 
genom bokslutet. Utredningen ifrågasätter då om näringsidkaren som är befriad från 
årsbokföringen kan fällas för bokföringsbrott eftersom avsaknaden på bokslutet leder till att det 
ej går att bedöma företagets ekonomiska resultat eller ställning. Vidare anger utredningen att 
många näringsidkare upprättar bokslut trots att de är befriade från detta och görs detta kan det 
hävdas att näringsidkaren i dessa fall är skyldig att följa bokföringslagen. Detta tycker 
utredningen är ohållbart eftersom det innebär att näringsidkare inte kan upprätta enkla bokslut 
för sin egen del utan att denne kan riskera straffansvar eftersom det ej går att utläsa resultatet och 
ställningen från bokslutet. Utredningen har vidare kollat på praxis om domstolen blandar ihop 
den löpande bokföringen med årsbokslutet. De har då funnit fall där näringsidkare som är 
befriade från bokslutet har dömts för att man inte kan utläsa rörelsens förlopp, resultat och 
ställning inte har kunnats bedömas utifrån bokföringen. Utredningen ifrågasätter inte att domen 
har varit riktig men menar att i åtalet och domen har åberopas att rörelsens förlopp inte kunnat 
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bedömas. Utredningen anser att tydlighet behövs i bestämmelsen om bokföringsbrott, att 
tydligare skilja på den löpande bokföringen och bokslutet. Detta skulle medföra att det lättare 
skulle gå att bedöma när ett bokföringsbrott är fullbordat och om det är ett eller flera brott som 
föreligger.

Machintosh (1985) säger att varje expert är utbildad till att göra ett omdöme efter informationen 
som de tar del av. Varje omdöme påverkas av utbildning och erfarenhet och varje expert är unik. 
Han anger att det har genomförts en undersökning av experternas bedömning, vilken bland annat 
tar upp varför varje expert bedömer olika och om varje bedömning är rättvis. Denna 
undersökning presenterats i Brunswicks linsmodell. Modellen har i stor utsträckning använts för 
att se i vilken utsträckning experterna använder sig av redovisningssystem och hur experternas 
bedömningar påverkas av det sociala. Machintosh menar att varje individ har olika sätt att sortera 
information och besluta. Han menar att skillnaderna mellan individerna är större än likheterna. 
Detta resulterar i olika sätt att nyttja redovisnings och informationssystem.

Dahlqvist & Elofsson (2002) påpekar att lagstiftaren till bokföringslagen menar att det är 
informationen i bokföringen som skall bedöma huruvida bokföringsbrott föreligger. Det spelar 
ingen roll om informationen finns att hämta någon annanstans. En brottsutredare skall alltid utgå 
från den befintliga bokföringen. I 1982 års proposition till lagändring av bokföringsbrott kan det 
utläsas att brister i bokföringen som är av allvarligare karaktär är att anse som bokföringsbrott. I 
Bokföringslagen (1999:1078) 5 kap 1 § står det Affärshändelserna skall bokföras så att de kan 
presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). 
Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i 
bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Det vill säga 
att ett bokföringsbrott föreligger när det i huvudsak inte går att bedöma rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultatet och ställning med ledning av bokföringen. 

3.4.1 Brunswicks linsmodell
Skånér (1999) förklarar att varje individ mottar olika sinnesintryck och bildar sig en bild av 
dessa intryck. Dessa bilder styr individens handlande. Det blir som att titta genom en lins, därav 
benämningen linsmodell. Genom information får vi kunskap och utifrån denna information gör 
vi sedan bedömningar som i sin tur leder till beslut. Skånér påpekar att linsmodellen endast visar 
på det matematiska förhållandet mellan input och output och att modellen inte är en 
beslutsprocess modell. Därför kan modellen inte ge någon klar bild av hur människor tänker. 
Machintosh (1985) menar att Brunswicks linsmodell illustrerar den kognitiva processen av 
bedömning som inkluderar både medvetenhet och bedömningar, vilket är en reaktion på 
omgivningen och händelser som en individ upplevt. Modellen utvecklades för att förstå hur 
experter, såsom jurister och ekonomer, gör bedömningar. Modellen har även använts till att 
faktiskt förstå hur experter använder redovisning och hur informationen används för att göra 
viktiga beslut. En viktig sak som Machintosh framhäver är att modellen kommer fram till att 
redovisningen är svår att förstå och därför behövs det experter inom området. Vidare menar han 
även att den visar att alla individer är olika och varje individ förlitar sig på olika information och 
därför blir bedömningarna olika.
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Fig 1. Brunswicks Linsmodell, Skånér (1999)

3.4.2 Experters beslut
Skånér (1999) redogör att det skiljer sig mellan olika beslutsteorier om vad som uppfattas vara 
ett bra beslut. Förutom de olika beslutsteorier som finns går det även att se experternas 
bedömningar som de bästa normerna. Inom beslutsteorin görs det en skillnad på normativa och 
deskriptiva teorier. Den normativa teorin är den föreskrivande och handlar om hur beslut bör 
fattas medan den deskriptiva är den beskrivande, vilken undersöker hur det i praktiken fungerar. 
Besluten som fattas är ofta inte bara betydelsefull för den som fattar beslutet utan även för andra 
människor. I klassiska modellen har beslutsfattande experter olika handlingsalternativ och väljer 
därefter det mest lämpade. I naturlig miljö bedömer experten helheten och tar ett alternativ till 
beslut i taget tills en lösning dyker upp. Att tänka på detta sätt kan anses karaktärisera expertens 
beslutsfattande i förhållande till novisens, vilken är mer analytisk, experten mer intuitiv. 
Beroende på situation kan en beslutsteori vara lämpligare än den andra. När det gäller beslut som 
är av engångskaraktär exempelvis operera eller inte operera blir klassiska beslutsteorin mest 
lämplig. Denna teori tvingar beslutsfattaren att tydligt redovisa de sannolikheter och värderingar 
som beslutsfattaren utgått ifrån. Det i sin tur leder till att besluten blir tillgängliga för diskussion 
och kritisk granskning men inte för att beskriva och förstå beslutsfattandet. För att förstå 
beslutsfattande gäller det att inneha kunskap om det egna beslutsfattandet ur olika aspekter, både 
ren fakta och hur beslutsfattaren själv tänker.

Paralleller mellan jurister och ekonomer går att dra till Skånérs (1999) anförande om läkekonsten 
som kan ses som ett kunskapsområde vilket kan läras, läras ut och utvecklas. Det kan bland 
annat vara fråga om de bedömningar och beslut som görs. Vidare är medicinska bedömningar i 
många fall präglade av osäkerhet och när osäkerheten är hög är det även svårt att lära av 
erfarenheten. Det brukar talas om beslut under säkerhet, risk och osäkerhet. När det gäller beslut 
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under osäkerhet handlar det om att informationen är ofullständig vid handlingsalternativ, 
konsekvenser alternativt sannolikheten för de olika konsekvenserna. Det talas även om olika 
slags sannolikheter vid den klassiska beslutsteorin och där nämns bland annat sannolikheten att 
någon är skyldig för ett brott. Där handlar det om tilltron till enstaka påståenden och är en så 
kallad subjektiv tolkning av sannolikhetsbegreppet. Vid flertalet av handlingar kan beslut fattas 
beroende på konsekvenserna och tar det beslut där konsekvenserna är som lägst och detta sätt att 
tänka är särskilt tydligt vid tidspress eller när det föreligger vaga eller inga kunskaper om 
sannolikheterna. En beslutsfattare skall ha motsägelsefria bedömningar och logiska regler skall 
följas, exempelvis konjunktionsregeln samt att bedömningarna skall överensstämma med 
sannolikhetskalkylen. Detta kan dock inte garantera till att det alltid fattas korrekta beslut i varje 
enskilt fall men det kan i det långa loppet leda till att flertalet beslut som fattas är korrekta. Det 
är viktigt för en beslutsfattare att fatta korrekta beslut för att kunna överleva inom den egna 
verksamheten. Det är ofta som det kan vara så att bedömare använder sig enbart av en del av den 
tillgängliga informationen och att det kan skilja sig mellan olika bedömare vilken information de 
använder sig av. Svensäter et al (2008) anför vidare att det finns en kunskapsrisk vid exempelvis 
riskbedömningar om informationen och kunskap som ligger till grund är bristfällig. Beroende på 
vilken kunskap som föreligger varierar även graden av denna risk. Den bristfälliga kunskapen 
kan också leda till att beslut fattas till stor del med hjälp av magkänslan och förlitar sig på 
beprövad erfarenhet med blandning av tids- och individberoende värdering.
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4 Empiri

I detta kapitel presenteras de intervjuer som författarna har genomfört. Intervjuerna presenteras 
var för sig och börjar med en kort beskrivning om den intervjuade personen. Kapitlet börjar med 
pilotintervjun för att sedan övergå till de intervjusubjekt som skall jämföras. Empirin bygger på 
den teoretiska referensramen som presenterades i föregående kapitel.

4.1 Intervju med representant från Ekobrottsmyndigheten
Vi kontaktade Eva–Lotta Johansson, vice chefsåklagare på rättsenheten på 
Ekobrottsmyndigheten. Hon har varit verksam som åklagare sedan 1994 och började med att 
vara allmän åklagare för att sedan gå över till åklagare på Ekobrottsmyndigheten. 

Som en första spontan reaktion på frågan om Eva-Lotta stött på språkproblematiken som kan 
förekomma mellan jurister och ekonomer, var hennes svar att hon inte hade gjort det. Hon 
förklarade att hon arbetade nära ekonomer och poliser där de alla har sina givna roller. 
Ekonomen sköter den huvudsakliga tolkningen av redovisningen om det stämmer eller ej och 
juristens roll är snarare att bedöma om ett brott har begåtts än att göra en ekonomisk bedömning. 
Bokföringslagen är en lag som kan upplevas otydlig men detta var inte något som Eva-Lotta höll 
med om men anförde samtidigt att hon själv inte var inne i den lagen så pass mycket. Hon 
berättade för oss att ekonomens roll är att ta fram bristerna i bokföringen för att hon senare skall 
kunna ta vid med en förklarande roll inför rätten, angående begrepp och utifrån lagtext.
Ekorevisorer och skatterevisorer åberopas ofta som vittnen i ekobrottsmål för att redogöra för på 
vilket sätt redovisningen brister.

Eva-Lotta anser att det är viktigt för jurister och ekonomer med grundläggande kunskaper inom 
varandras områden. Däremot menar hon att trots de grundläggande kunskaperna är det viktigt att 
lyssna på experterna inom området eftersom de har djupare kunskap. De grundläggande 
kunskaperna försvinner lätt om kunskaperna inte upprätthålls. På Ekobrottsmyndigheten får de 
anställda gå kurser inom ekobrott för att öka förståelsen. Vidare frågade vi om hon anser att det 
finns okunskap hos jurister och ekonomer. Där svarade hon att ekonomerna ofta har god kunskap 
inom juridiken men att juristerna däremot ofta brister i ekonomin. Hon berättade själv att det var 
ett stort steg att gå från allmän åklagare till åklagare som behandlar ekonomisk brottslighet. 

Vi frågade Eva-Lotta om hon trodde att ekonomer i allmänhet har svårt att tyda lagtext. Hon 
trodde inte att det var några större problem men att ekonomerna var mer praktiskt lagd än 
jurister. En jurist som läser en lagtext väger gärna varje ord för sig och studerar även förarbete 
och praxis, vilket en ekonom knappast gör. Däremot anser hon att jurister kan ha problem med 
att tyda ekonomiska begrepp som exempelvis att skilja på inkomst, intäkt och omsättning. 
Begrepp är samtidigt något som går att läsa sig till vad det betyder. 

Från Ekobrottsmyndighetens sida ser de dagligen problem med företag som har okunskap inom 
redovisning. Många av dessa brott kan ses som oavsiktliga brott men i lagens mening är dessa 
ren oaktsamhet men är fortfarande straffbart när de har en skyldighet att veta vad som gäller 
enligt lag. Saknas kunskaper inom exempelvis bokföring anses det som en skyldighet att ta reda 
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på hur bokföringen skall ske enligt lag. Eva-Lotta berättade att detta problem speglades mest 
bland små företag där de inte har råd att betala för att få bokföringshjälp. Vidare ansåg hon att 
majoriteten av de brott som begicks inte varit avsiktliga brott, det vill säga brott som grundar sig 
på okunskap. 

Slutligen poängterade Eva-Lotta att det inte finns några ekonomer i rätten. Det var därför extra 
viktigt att hon var pedagogisk och tydlig vid sina mål att förklara eftersom rätten inte alltid vet 
vad som gäller. Hon berättade för oss om ett fall där en näringsidkare inte hade fört någon 
bokföring utan hade istället gjort egna listor med anteckningar. Detta godtogs trots att det inte 
stämmer överens med bokföringslagen som säger att löpande bokföring skall ske. Här har vi ett 
ganska tydligt exempel på att domstolarna kan döma fel. Den här typen av ekobrott är dock 
något som i regel stannar på tingsrättsnivå och är snarare ett konstaterande att det dömts fel.
Anledningen till att feldömda tingsrättsdomar inte upptas i hovrätten grundas i konstaterandet att 
det rör sig om enstaka fel. Om synsättet däremot blir återkommande eller om den felaktiga 
domen medför sådana konsekvenser att man vill ha den ändrad tas naturligtvis målen vidare. 
Hon avslutar dock med att säga att vi alla kan göra fel.

4.2 Intervju med verksamma jurister och ekonomer i Luleå

4.2.1 Jurist A
Jurist A är en man som är verksam advokat på en advokatbyrå i Luleå sedan fem år tillbaka, han 
tog sin juristexamen 1993. De områden han inriktat sig mest på vid sitt arbete på advokatbyrån är 
ekonomisk familjerätt och försvarare vid brottsmål. 

Jurist A anser att jurister generellt är dåliga på ekonomi främst när det kommer till begrepp. Han 
anser därför att en jurist bör anlita annan expertis, exempelvis en revisor vid större ekonomiska 
frågor. Det kan vara frågor där juristen behöver kolla tillbaka i bokföringen. Anledningen till att 
denna problematik uppstår tror Jurist A har att göra med att begreppen är för specifika. Som ett 
exempel på ett sådant begrepp inom juridiken nämner han fri förfoganderätt vid upprättande av 
testamente, han menar att detta ord är något som inte alla har uppfattning om vad det betyder. 
Jurister vet att varje ord kan ha betydelse och att det därför är viktigt att välja rätt begrepp. 
Ekonomer förstår inte alltid innebörden av varje ord, de kan dock ha en uppfattning utan att veta 
den exakta betydelsen. På frågan om han tror att språkproblematiken kan bero på tillfälligheter 
eller om det är något bestående, svarar han att det är beroende på olika situationer. Han 
utvecklade detta och menade på att exempelvis en verksam jurist får mer kunskap med åren. 
Dessutom om en jurist tar hjälp av en revisor så får de även därigenom kunskap. Som lösning på 
detta problem tycker Jurist A att specialisering är nödvändigt, att exempelvis en jurist i viss mån 
försöker inrikta sig på ekobrott. 

Jurist A anser att jurister och ekonomer med fördel har kunskap inom varandras områden. 
”Annars kan slutsatser dras utan att man egentligen har koll på läget”. I dagsläget tycker Jurist A 
att jurister och ekonomer har tunn kunskap inom varandras områden och berättar samtidigt om 
sin tidigare anställning. De fick nämligen gå en kurs i bokföring just med anledning för att öka 
kunskapen inom varandras områden. Detta var något han tyckte var en bra idé och anser att alla 
jurister borde ha bättre kunskap inom ekonomi. Jurist A anser att okunskap visar sig vid till 
exempel ekobrott. I domstolarna rör det sig främst om komplicerade ekobrott på grund av 
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bristande kunskap och det är i samband med det svårt att få fällande domar eftersom domstolarna
hellre friar än fäller. Detta var något som han själv hade erfarenhet av. Vid detta tillfälle 
informerar Jurist A oss om att statistiken på fällande domar låg på 94 % men att detta knappast 
var något som gällde vid ekobrott. 

Jurist A har en uppfattning om att ekonomer kan ha svårt att läsa lagtext och att detta beror på att 
ekonomer inte är skolade i det språk lagboken använder sig av, vilket jurister är. Uppstår 
problem vänder sig revisorer ofta till jurister för att få klarhet. Han anser själv i egenskap av 
jurist att det i vissa fall kan vara svårt att tyda lagtext men där tar han förarbeten och praxis till 
hjälp. På liknande sätt har även jurister på grund av utbildningen problem med att tyda 
ekonomiska begrepp. Under hans juristutbildning läste han inte många poäng ekonomi och 
hoppas på att detta har ändrats till idag. 

När vi kommer in på bokföringslagen har han till en början inte så mycket att säga på grund av 
att han själv inte arbetar så mycket med den lagen. Däremot har han kommit i kontakt med den 
vid brottmål och anser ändå att den är relativt omständlig. Jurist A håller med om att det saknas 
en tydlig gräns på vad som skall utgöra i huvudsak i lagens mening. Han menar på att en 
redovisning sällan är helt perfekt och frågar sig hur dålig den kan vara för att ses som brottslig. 
Ett sätt att få viss vägledning är att titta på praxis. Jurist A berättar att bokföringsbrott klassades 
tidigare som ett så kallat artbrott, det vill säga att det finns en presumtion för att påföljden skall 
vara fängelse som till exempel vid grovt rattfylleri och mened. Han frågar sig om anledningen 
till att det inte klassas som artbrott idag kan bero på att ribban på att utdömas för bokföringsbrott 
har blivit högre.

När vi kommer till de misstag i bokföringen som begås av företagare tror Jurist A att många av 
dessa är oavsiktliga. Detta tror han beror på att de företagare som begår misstagen saknar 
utbildning och erfarenhet. Speciellt vid bokföringsbrott går utredningen mycket in på vad den 
misstänkte har för utbildning och erfarenhet för att kunna utreda vilken ekonomisk kunskap den 
misstänkte besitter. Bland annat nämner Jurist A den broschyr som Skatteverket lagt ut som 
guide till nya företagare. Han ansåg att denna broschyr var bristfällig, speciellt avsnittet om 
bokföring var väldigt kortfattat och att det behövdes mer när det är ett så pass viktigt område. 
Samtidigt menar Jurist A att en ny företagare rimligtvis tar hjälp vid upprättandet av 
redovisningen för att senare kunna ta över mer och mer. En företagare med varken juridisk eller 
ekonomisk utbildning tror Jurist A har svårt att tyda lagtext och han anser att det är bra med 
rådgivning i ett sådant fall.

Jurist A har själv svårt att avgöra om han varit med om något speciell situation där fel i 
bokföringen kan ha berott på oavsiktlighet. Däremot har han stött på bokföringar som varit 
utöver det vanliga. De kan till exempel ha bytt bokföringssystem till något sämre och då kan 
misstanke om brott uppstå samtidigt som det kan bero på något annat. Det kan hända att 
företagaren menar på att revisorn rekommenderat att byta system men där kan det ha uppstått ett 
missförstånd mellan företagaren och revisorn. Det betyder alltså att företagaren inte med avsikt 
har gjort ett fel utan bara följt vad revisorn enligt hans uppfattning har sagt.



24

4.2.2 Jurist B
Jurist B är en man som varit verksam jurist i cirka 20 år och arbetar nu som advokat på en 
advokatbyrå i Luleå. 

Jurist B säger till en början att han inte har upplevt att det ha skett något missförstånd i språket 
mellan jurister och ekonomer. Däremot uppkommer ofta begrepp inom ekonomin som han inte 
förstår men han tar reda på innebörden av begreppen för att veta vad som gäller. Under 
intervjuns gång kom han på att ett begrepp det kan vara problem med är skillnaden mellan 
likvidation och likviditet. Skyldighet att gå i konkurs föreligger vid likviditetsbrist. Revisorer 
säger ofta till klienten att de måste gå i konkurs därför att det föreligger likvidationsplikt. Jurist B
berättar att när en jurist påpekar för en revisor att det är en skillnad så är det något som revisorn 
ofta ändå vet. Det handlar mer om att revisorn har en viss jargong med deras klienter och kan 
använda sig av likvidationspliktig istället för likviditetsbrist. Det är ofta enklare för revisorn att 
förklara för klienten genom att prata om likvidationsplikt. I folkmun kan det fungera att använda 
dessa begrepp som likadana och även att ekonomer kan använda begreppen på detta sätt. 
Däremot blir det en skillnad på likvidation och likviditet i det juridiska språket.

Angående domstolarna och dess ekonomiska kunskap anser Jurist B att de i dagsläget inte har 
tillräcklig kunskap. När det gäller brottmål är det upp till åklagaren att förklara olika begrepp och 
lägga fram sitt mål så domaren förstår och blir därmed en slags pedagogisk uppgift för åklagaren 
att exempelvis förklara skillnad mellan inkomst och intäkt. Saknar åklagaren kunskap är det upp 
till honom att lära sig lite om området, i detta fall ekonomi. Domaren tar till sig det åklagaren 
säger och kan sällan mer än det. De är i sin yrkesroll tränade på att ta avgöranden och de behöver 
inte ha djupgående kunskap så länge de förstår helheten och vad målet handlar om utifrån 
åklagaren. Jurist B säger att det givetvis även finns många domare som har tillräcklig ekonomisk 
kunskap. ”Risk för missförstånd minskar vid kunskap”.

Jurist B tycker att det är viktigt för en ekonom att ha kunskap inom juridik och att jurister har 
kunskap inom ekonomi, men graden av ekonomisk kunskap hos en jurist varierar beroende på
inriktningen. Exempelvis vid stora ekonomiska brott måste juristen kunna bokföring. Detta för 
att underlätta vid förhandlingar. En jurist skall direkt kunna säga ifrån om det är något som inte 
stämmer och hänga med i resonemangen kring ekonomin. Det är främst nödvändigt för att 
effektivisera försvaret och Jurist B säger att det är kunskap som är mycket värd. För en 
familjejurist är det inte lika nödvändigt med ekonomisk kunskap men det är bra att ha och annars 
går det alltid att anlita en revisor. 

När det gäller kunskapen hos jurister och ekonomer om varandras områden tycker Jurist B att 
både jurister och ekonomer har skiftande kunskaper. Jurister som sysslar med ekonomi har 
naturligtvis bättre ekonomiska kunskaper än andra jurister. Ekonomijuristens kunskap är 
tillräcklig för hans arbete men kan inte jämföras med ekonomens. På motsvarande sätt varierar 
ekonomernas juridiska kunskap. Andra har en policy att de alltid konsulterar en jurist och detta 
har blivit allt mer vanligt. Detta är många gånger för att försäkra sig om att inte råka ut för 
exempelvis skadestånd och många lär sig allt eftersom vad som gäller i en viss fråga. Däremot 
kan det uppstå vissa misstag när ekonomer skall ge sig in på att skriva avtal. De har inte kunskap 
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om hur vissa ord ställs i domstol, de missar även i många fall att i avtalet ta upp vad som händer 
om parterna blir oense. 

Jurist B tror att ekonomer kan ha svårigheter att tyda lagtext eftersom de inte har samma 
bakgrund som en jurist. Han menar att man ”uppfattar begrepp olika med tanke på bakgrunden”. 
Dock tror han att ekonomer däremot har en tendens att övertolka lagtexten. Juristen är mer 
försiktig och restriktiv. Ibland tycker till och med Jurist B själv att det kan vara svårt att veta vad 
lagstiftaren menar. Ekonomernas misstag när det gäller upprättande av avtal bottnar i 
bakgrunden att de inte har erfarenhet i hur det bedöms i domstol. Vidare tror Jurist B att jurister 
har svårt att skilja på ekonomiska begrepp som är specifika, såsom soliditet. 

När vi kom in på bokföringslagen så nämner han att vissa delar är klargörande och att den så 
som alla andra lagar även ger utrymme för tolkning. Jurist B tror att det kan vara svårare för en 
jurist att tyda just bokföringslagen. Detta beror på att jurister i allmänhet inte är så insatta i de 
ekonomiska termerna. Jurister som sysslar med ekonomisk brottslighet eller affärsjuridik har 
sällan problem med de ekonomiska termerna. En revisor däremot arbetar dagligen med lagen och
blir dessutom kontinuerligt uppdaterad på revisorsnämndens uttalanden. I överlag tror han att det 
i praktiken kan vara svårt för en jurist att använda bokföringslagen. Ekonomer som varje dag 
använder bokföringslagen och läser revisorsnämndens uttalanden bör vara mer insatt i just denna 
lagstiftning.  

Jurist B tror att misstag i bokföringen kan begås oavsiktligt men att det är svårt att göra en sådan 
bedömning. Oavsiktliga fel kan bero på okunskap och han förklarar att detta kan visa sig vid 
konkurser. Många företag har sina egna rutiner och trots att en revisor en gång har meddelat vad 
som gäller och hur bokföringen skall gå till är det mycket information som en företagare måste ta 
in. De företagare som är mer praktiskt, i motsats till teoretiskt, lagda kan ha svårt hänga med när 
revisorn förklarar vad han ska göra. Därför kan det bli fel även om det inte är avsiktligt. Jurist B 
menar att det lätt blir de mer opraktiska som faller i glömska, som exempelvis regler och rutiner 
kring bokföring. Företagare som saknar juridisk och ekonomisk bakgrund kan göra att de har 
svårt att förstå ord och begrepp som används. 

Hur tolkningen av bokföringslagens rekvisit i huvudsak ska bedömas anser Jurist B är svårt. Han 
menar att det finns olika utgångspunkter för en bedömning. Vissa anser att om mer än 50 % är 
rätt så är rekvisitet uppfyllt medan andra kollar om det formella i bokföringen är uppfyllt helt. 
Han anger vidare att periodiseringar ofta ställer till problem, om allt är redovisat men på fel år är 
det att anse som en brist. Han undrar om det räcker för att väcka talan. Åklagare undviker i 
allmänhet periodiseringar så länge periodiseringen inte utgör huvudsaken i målet. Anledningen 
är att de vet att på två år så är periodiseringsfelet i regel utjämnat. Jurist B säger att det måste 
finnas plats för tolkning när det gäller rekvisitet eftersom det är svårt att precisera. Hur man 
uppfattar rekvisitet beror på bakgrund och erfarenhet, exempelvis är det lättare att bli friad i 
Stockholms tingsrätt än i Luleås tingsrätt eftersom i Stockholm har de fler brottsmål och därför
höjs ribban. Jurist B definierade även rekvisiten rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och 
ställning. Rörelsens förlopp är enligt honom vad som har hänt i företaget i en kronologisk 
ordning. Ekonomiska resultat är exempelvis vinst på en miljon och ekonomiska ställning är vid 
olika tidpunkter i ett företag. 
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Avslutningsvis när vi satt och pratade med Jurist B kom han in på att det är viktigt att nyttja 
kompetensen hos både jurister och ekonomer vid avtal och liknande. Det är viktigt för att alla gör 
vi fel någon gång.

4.2.3 Ekonom A
Ekonom A är en kvinna som arbetar på en redovisningsbyrå i Luleå. Hon tog sin examen 1998 
och har varit auktoriserad redovisningskonsult sedan två år tillbaka. 

Ekonom A har läst en del juridik under sin utbildning och därför upplever hon inte någon 
problematik i språket mellan jurister och ekonomer. ”Ute i arbetet frågar man om man inte 
förstår”. Detta för att undvika missförstånd. Ekonom A berättar för oss om att när hon är i behov 
av att ta kontakt med exempelvis en skattejurist vid skattefrågor gällande en kund så får hon ofta 
många frågor tillbaka som hon inte tänkt på att fråga kunden. Hon ser därför att det vore bättre 
med en direkt kommunikation mellan kund och jurist för att inte alltid gå via henne då det kan 
leda till missförstånd.

När vi under intervjun diskuterar ämnet ser Ekonom A ändå att det kan finnas viss 
språkproblematik mellan jurister och ekonomer och att detta främst gäller de olika begreppen. 
Som ett exempel berättar hon om när hennes medarbetare får gå en skattekurs, att de sällan 
förstår något på grund av att det är mycket ny information och begrepp. När det gäller 
skattefrågorna så är det något som både jurister och ekonomer arbetar med. Där har båda 
professioner goda kunskaper inom området. Hon tycker att det är viktigt med kunskap inom 
varandras område och menar att en redovisningskonsult inte klarar allt själv. Därför är det också 
viktigt att kunna konsultera en jurist i vissa lägen.

Vid bedömningen om vad som räknas till bokföringsbrott tror Ekonom A att det skiljer sig 
beroende på om det är en jurist eller en ekonom som bedömer. Hon berättar att det egentligen 
klassas som ett bokföringsbrott om en bokföringsskyldig inte redovisar varje dag. I verkligheten 
berättar hon att de kan få in bokföringar någon månad i taget. Så ska det egentligen inte gå till 
och tror att en jurist med sina ögon skulle se detta som ett brott. Ekonom A tror att de flesta brott 
som företagare begår är oavsiktliga och begås på grund av misstag. Hon har själv varit med om 
ett fall där det visade sig vara ett oavsiktligt brott när det var ett uppenbart fel från kontoristens 
sida. 

Ekonom A tror att ekonomer generellt har problem med att tyda lagtext, framförallt de som inte 
läst någon juridik. Utbildningsnivå och hur länge någon har varit verksam har också betydelse 
för förståelsen. Detta innebär att en som varit verksam länge kanske undviker i största möjliga 
mån att kolla i lagen och går på erfarenheten. Hon tror även att jurister har problem med 
ekonomiska begrepp och att det kan till och med vara ett större problem. Ekonomer har mer 
kontakt med juridiken än tvärtom eftersom ekonomer jobbar nära exempelvis bokföringslagen. 
Hennes åsikt om bokföringslagen är att den inte är otydlig men att den ibland kan vara svår att 
följa i praktiken. Hon tycker även att det finns ett stort behov av att titta på praxis för att få en 
full förståelse och de får på hennes arbetsplats ständigt information om nya väsentliga domar. 
Utöver praxis finns det en viss mån av egen känsla när de skall göra bedömningar av om det är 
ett fel i en bokföring i enlighet med bokföringslagen eller ej. Hon berättar i detta sammanhang att 
detta grundar sig på att vissa revisorer är mer riskbenägna än andra. En del kan titta strikt på 
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lagen och följa den exakt medan andra tar mer risker och bedömer utifrån sin erfarenhet och 
känsla. När det gäller rekvisitet i huvudsak så kommer det allt fler domar som skall ge 
vägledning i rekvisitet. Enligt Ekonom A så är frågan hur rekvisitet skall tolkas inte det 
viktigaste utan de tittar mer på vad som tolereras och vad rätten är hårda på, helt enkelt vad man 
får och inte får göra. 

4.2.4 Ekonom B
Ekonom B är en man som varit verksam revisor i 22 år och arbetar nu som en auktoriserad 
revisor på en revisionsbyrå i Luleå.

Så som Ekonom B ser det så finns det en språkproblematik mellan jurister och ekonomer som 
grundar sig i bristande kunskaper. En jurist kan exempelvis ha bristfälliga kunskaper om 
skatteredovisning och en ekonom kanske inte har kunskapen kring ett avtals alla detaljer och 
dess innebörd. Samtidigt ser han inget större problem i detta eftersom han reder ut det han inte 
kan genom att föra en diskussion med juristen. Dessutom tycker han att jurister och ekonomer är 
duktiga på att ta hjälp av varandra. När det gäller upprättande av avtal anser han att juristerna har 
en tendens att bygga språket på gammelsvenska, vilket försvårar förståelsen. ”Det moderna 
språket bör slås igenom”.

Ekonom B tycker att det är viktigt att jurister och ekonomer har kunskaper inom varandras 
område men idag är kunskaperna bristfälliga på sina håll och bör förbättras. Fokus hos revisorer 
och advokater är annorlunda och därför är det viktigt att ta hjälp av varandra. Han menar att 
ekonomer och jurister bara blir uppdaterad på den praxis som rör det egna området. I detta 
sammanhang tog han upp ett exempel som visar på okunskap. I samband med en juridisk 
rådgivning angående utträde ur ett bolag hade juristen fokuserat endast på den utträdande parten 
och inte på de inträdande parterna. Egentligen skulle juristen ha tänkt på helheten, det vill säga 
både de inträdande och den utträdande parten. När detta ledde till ofördelaktiga skatter för både 
den utträdande och de inträdande parterna gick Ekonom B in och lyckades rätta till detta enligt 
rättvisa principer och betydlig lägre skatt. Detta tycker Ekonom B visar på att juristen i detta fall 
inte hade tillräckliga kunskaper. Vissa jurister erkänner att de har bristande ekonomiska 
kunskaper och det tycker Ekonom B är bra för att då vet han det. Han känner till att det finns 
advokater som aldrig erkänner sina brister. Ekonom B har själv agerat som en slags medlare vid 
tvister och han menar att ”det gäller att lägga stoltheten åt sidan för att nå en lösning”.

Ren okunskap föreligger i domstolarna gällande kunskaper kring ekonomi. Ekonom B har själv 
vittnat vid ekonomiska brott. Alla inblandade parter i domstolen ställer frågor och de har olika 
intressen och drar åt varsitt håll. Han tycker att han där tydligt kan se att han som revisor står för 
den ekonomiska kunskapen i sitt rätta sammanhang. Genom sina erfarenheter har han även märkt 
skillnad på när panelen är kunniga och inte. Vid kunskap flikar de in och ifrågasätter vad han 
som vittne säger, i annat fall har de inga kommentarer. Det har även hänt att en åklagare har 
ställt en fråga och Ekonom B har bett dem förklara vad de menar med frågan. Vid okunskap kan 
de inte förklara. 

I ett annat fall har Ekonom B varit med om att en domare tagit hjälp av honom gällande 
ekonomiska frågor. Vid samtalet upptäckte Ekonom B att domaren hade dåliga ekonomiska 
kunskaper när hon bland annat sa; ”skulderna har minskat, de måste påverka resultatet”, vilket är 
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fel. Han försökte förklara med T-konton och logiska sammanhang men detta hjälpte inte. När 
samtalet avslutades klargjorde domaren att hon hade förstått men Ekonom B märkte att hon inte 
hade gjort det. Han vill poängtera vikten att lära känna kunden för att se vilka grundläggande 
ekonomiska kunskaper kunden har för att han själv sedan skall veta vilken nivå han kan lägga sig 
på i hans förklaringar. ”Man måste va medveten om att alla inte hänger med”. Detta gäller både 
jurister och ekonomer när båda yrkesgrupperna har en tendens till att slänga sig med 
förkortningar och svåra ord.

När det gäller lagtexten så tycker Ekonom B alltid att det är en utmaning och tror att ekonomer i 
allmänhet har svårt att tyda lagtexter fullt ut. Han menar att det gäller att ta sig igenom hela 
lagtexten och till det tillkommer praxis och därmed är det inte bara bokstavstolkningen som 
gäller. Vidare menar han att det gäller att vara ödmjuk inför lagtext. Som ett exempel nämnde 
han att skattedomare kan döma åt två håll trots att det gäller samma lag. Han frågar sig hur en 
revisor skall ställa sig till det. Ekonom B säger samtidigt det alltid gäller att försäkra sig att man 
har förstått och att ta hjälp. Vid ett fall som detta när det finns två olika domar gällande samma 
sak så måste han som revisor ta ställning och tolka men att han inför en kund måste upplysa 
denne om hur det föreligger. Ekonom B är medveten om att lagstiftningen innehåller ventiler, till 
exempel generalklausuler och skatteflyktslagar. Detta innebär att man måste tolka praxis och 
gällande domar och inte stirra sig blind på den rena lagtexten. 

Att jurister har problem att skilja på ekonomiska begrepp är något som Ekonom B anser. Han 
menar att det beror på avsaknad av intresse och kunskap men fram för allt att många jurister 
jobbar brett, allt ifrån konkurser till våldsbrott. En konkursförvaltare har i regel hygglig kunskap 
om både skatter och speciella redovisningsregler men behärskar inte dessa områden fullt ut. 
Ekonom B menar också att med erfarenhet ökar kunskapen men tror generellt att ekonomer har 
mer kunskap inom juridik än vad juristerna har inom ekonomi. Vidare menar han att kunskapen 
varierar beroende på om det är i en liten eller stor stad. I en stor stad finns oftast fler experter att 
rådfråga på både advokat- och revisionsbyrån än i en mindre stad. 

När vi frågade Ekonom B om vad han ansåg om Bokföringslagen så sa han att han sällan slår 
upp den lagen. När det sker förändringar i lagen kollas dessa upp men annars är lagen 
densamma. Det mesta han har att göra med är inga konstigheter men dyker det upp något som 
han får problem med så tar han hjälp av dem som har kunskap för att lösa problemet. Ekonom B 
anser däremot att bokföringslagen bör tydliggöras men frågar sig samtidigt hur detta skall gå till. 
Vi uppvisande av lagtext från 5 kap 1 § Bokföringslagen uttrycker Ekonom B att detta är ett bra 
exempel på otydlig lagtext där en icke ekonom torde ha stora bekymmer att tolka dess innebörd. 
Han nämner till och med att han själv har svårt att läsa ut vad det exakt handlar om men bedömer 
att det rör sig om avsaknad av eller bristfällig redovisning. 

När det gäller bokföringsmissar som begås på grund av okunskap menar Ekonom B att det spelar 
ingen roll om man är kunnig eller inte, man har en skyldighet att se till att det blir rätt. Han 
menar att en av revisionens funktioner är att rätta till både medvetna och omedvetna fel men går 
någon in för att dölja något i redovisningen kan vara svårt att upptäcka felen både för en revisor 
eller till exempel en konkursadvokat. Ett regelrätt bokslut är något som ett företag gör en gång 
per år och eftersom det inte hör till vardagen kan redovisningsansvarig vara osäker vid 
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upprättandet av bokslutet. Detta är något som medför att det kan bli fel. Som Ekonom B sa 
”Klart att fel uppstår, annars skulle inte vi finnas som funktion”.

Slutligen påpekar Ekonom B att det inte bara är mellan ekonomer och jurister som kunskapen 
brister, det sker även ekonomer emellan. Vissa tror sig veta allt vilket visar sig inte alltid
stämma.

4.2.5 Sammanfattning av de fyra intervjuerna
Efter att vi har genomförandet av de fyra intervjuerna har vi sett vissa likheter och skillnader 
mellan dem. För det första upplevde majoriteten att det inte fanns någon språkproblematik 
mellan jurister och ekonomer. Däremot ändrade de åsikt ganska fort när vi diskuterade ämnet lite 
närmare. När alla såg att det fanns en språkproblematik var de alla överens om att det är främst 
vid begreppen som problematiken uppstår. Alla var även överens om att det var viktigt med 
kunskap inom varandras område men att idag har ekonomerna generellt bättre kunskap inom 
juridik än tvärtom. Till detta ansåg alla att jurister som arbetar med ekonomiska områden bör ha 
bättre kunskap inom ekonomi och att domstolarna har väldigt bristande kunskaper. Samtidigt 
pratade alla om att de bad om hjälp om de inte förstod något och att med erfarenhet växer även 
kunskapen. När bokföringslagen diskuterades nämnde alla att den var svår att tyda speciellt för 
någon som inte har utbildning. Avslutningsvis fanns en likhet med åsikterna om rekvisitet i 
huvudsak eftersom alla tyckte det var svårt att bedöma när rekvisitet var uppfyllt men alla hade 
ändå en uppfattning om det. Trots att det fanns många likheter mellan intervjusubjekten så fanns 
det skillnader i deras förklaringar på varför det kunde vara på ett visst sätt, beroende på deras 
erfarenheter och att de är olika individer som uppfattar saker på olika sätt.
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5. Analys
I detta kapitel presenteras författarnas analys av uppsatsen. Analysen bygger på det empiriska 
materialet och den teoretiska referensramen.

Vid en första tanke ansåg majoriteten av de intervjuade att någon språkproblematik mellan 
ekonomer och jurister inte existerade. Men efter intervjuns gång upptäckte alla att det trots allt 
existerade en sådan språkproblematik. Alla intervjusubjekt var överens om att 
språkproblematiken mellan jurister och ekonomer främst låg vid tolkningen av olika begrepp. 
Jurist A hade förklaringen att många begrepp som används inom dessa professioner är alldeles 
för specifika. Han menar även att jurister lägger stor vikt vid varje ord som används i exempelvis 
ett avtal och poängterar därmed vikten att välja rätt begrepp. Juristernas tendens att lägga vikt 
vid varje ord och väga det för sig är även något som Eva-Lotta nämnde vid pilotintervjun. Jurist 
B är inne på att ekonomer har en viss jargong med kollegor och klienter och kan använda sig av 
ett felaktigt juridiskt begrepp för att båda parter vet vad det handlar om. Evans (2004) diskuterar 
också kring, i detta fall, problematiken att ekonomer i detta fall använder vissa ord fel på ett 
medvetet sätt och har en invand jargong. Genom detta kan många viktiga skillnader gå förlorade 
eftersom det handlar om två olika begrepp med varsin betydelse som sammanblandats. Det kan 
även leda till att ekonomer som inte är insatta och inte förstått att när det i vissa fall talas om 
likvidationspliktig egentligen menas likvidationsbrist och tror att deras felaktiga användning av 
begreppet likvidationspliktig är den rätta. Detta leder lätt till att den felaktiga tillämpningen 
tillslut blir den rätta, vilket Jurist B är inne på när han säger att det är ekonomernas jargong. 

Ett samförstått språk krävs enligt Hayes (1983) för att underlätta kommunikationen och han 
anser att därför bör språket hållas så naturligt som möjligt. Ekonom B menar att vid upprättande 
av avtal har jurister en tendens att bygga språket på gammelsvenska, vilket enligt honom 
försvårar förståelsen. Han anser att språket bör moderniseras. Detta överensstämmer med Hayes 
(1983) syn på att ett allt för preciserat språk endast skadar kommunikationen.

Att det är viktigt med kunskap inom varandras område är något som både de intervjuade 
juristerna och ekonomerna anser. De anser dock att kunskaperna idag inte är så bra som de hade 
kunnat vara. Ekonom B anser att bristen som finns grundar sig i att fokuseringen ligger på olika 
arbetsuppgifter och Eva-Lotta säger att ekonomer och jurister har olika roller. Hon menar att 
ekonomens roll är att tolka den huvudsakliga redovisningen om den utförts på rätt sätt medan
medans juristens roll är att bedöma huruvida brott föreligger. Att det karaktäristiska 
beteendemönstret skiljer sig mellan professionerna beror på de givna förväntningar som de har 
på sig som verksamma jurister och ekonomer enligt synen Biddle (1986) har på rollteorin. 
Mellemvik et al (1988) talar om att alla individer är olika och beroende på olika orsaker varierar 
kunskap och hur information behandlas, det vill säga varför jurister och ekonomer arbetar olika 
med samma material. Svensson et al (2008) menar att varje profession har en gemensam 
kunskapsbas med liknande utbildning. I och med detta finns det olikheter mellan ekonomer och 
jurister eftersom de har olika utbildningar. Intervjusubjekten anger att eftersom utbildningarna
skiljer sig åt uppstår den bristande kunskapen inom varandras områden. De är alla överens om att 
det främst är juristerna som har bristande kunskap inom ekonomin, vilket även Eva-Lotta anser.
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En förklaring till detta beror enligt Ekonom A att ekonomer jobbar närmare juridiken och måste 
följa lagar och regler. Jurist B anser att det även grundar sig i avsaknad av intresse. 

Vid ekobrott visar sig okunskapen i domstolen menar Jurist A. Ekonom B tycker att det i 
domstolen föreligger ren okunskap inom ekonomi. Att domstolen har stora ekonomiska brister är 
något som alla intervjusubjekt är ense om. Däremot menar Jurist B att domstolen inte behöver ha 
ingående kunskaper inom ekonomi. Det är åklagarens uppgift att pedagogiskt förklara så att 
domstolen förstår och kan fatta rätt beslut, vilket Eva- Lotta också anser när hon understryker att 
det inte är ekonomer som sitter i rätten. Skånér (1999) poängterar vikten av att rätt beslut fattas, 
speciellt i domstol, eftersom utgången inte bara betydelsefull för domaren utan även för den 
åtalade. Detta visar att åklagare i ekobrott måste ha ekonomiska kunskaper för att kunna ge en 
bra förklaring till domstolen och uppfylla det pedagogiska som de tidigare nämnda 
intervjusubjekten var inne på. Wilmot (1999) redogör för vikten av att det sker en dialog med 
intressenten och experten som fattar beslut, i detta fall domare, för att sedan kunna avgöra 
huruvida bedömningen är motiverad i sammanhanget. Jurister kan få problem att tyda 
redovisningsspråket eftersom det enligt Hayes (1983) är ett komplext språk. Eftersom 
redovisningen är svår menar Machintosh (1985) att det behövs experter inom området. Jurist A 
håller med denna syn om att specialisering är nödvändig och Eva-Lotta anger att det är av stor 
vikt att lyssna på experterna eftersom dessa har djupare kunskap. Alla intervjusubjekt anser att
om kunskap saknas inom området så är det viktigt att ta hjälp av varandra genom att konsultera,
för att undvika att fel uppstår. Att jurister och ekonomer idag är duktiga på att be om hjälp är 
något som alla är överens om.

Språkproblematiken hos ekonomerna ligger främst i att tyda lagtext, detta är något som 
intervjusubjekten är ense om. Jurist A ger som förklaring till detta att ekonomer inte är skolade i 
språket som lagbok använder. Ekonomer är inte heller medvetna om vikten av varje ord vid 
upprättande av avtal och missar ofta att ta upp vad som händer när parter oense menar Jurist B. 
Ekonom B anser att lagtext är en utmaning när det inte bara räcker med att titta på lagtext utan 
måste även titta praxis, det handlar inte om en bokstavstolkning. Eva-Lotta tror däremot att 
ekonomer inte har några större problem med att tyda lagtext men att ekonomerna inte studerar 
förarbeten och praxis på samma sätt som juristerna gör. Elofsson (2004) säger att ekobrott beror 
främst på okunskap och oaktsamhet. För att undvika ekobrott är det viktigt att revisorer är 
tydliga i sina förklaringar så att det inte uppstår missförstånd menar Jurist A. Jurist B håller med 
och anger att risk för misstånd minskar vid kunskap. Ekonom B säger för att undvika 
missförstånd tar han alltid reda på sina kunders ekonomiska kunskap. 

Att bokföringslagen är otydlig är något som både juristerna och ekonomerna tycker och Ekonom 
A menar att den kan vara svår att följa i praktiken. Jurist B säger att bokföringslagen som de 
flesta lagar ger utrymme för tolkning. Vidare anser intervjusubjekten att bokföringslagen måste 
kompletteras med praxis för att få en förståelse för vad lagstiftaren menar. Statens offentliga 
utredning anser i likhet med intervjusubjekten att tydlighet i bokföringslagen behövs för att 
lättare kunna skilja när bokföringsbrott föreligger eller inte. Elofsson (2004) anger att 
Ekobrottsmyndigheten med syftet att få tydlig praxis drivit mål till HD. Samtliga intervjusubjekt 
fick i samband med diskussionen kring Bokföringslagen fritt analysera 5 kap 1 § 
Bokföringslagen som främst behandlar rekvisitet ”i huvudsak”. Vi fick väldigt skiftande svar 
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men kontentan hos alla var att både lagrummet i sig och rekvisitet ”i huvudsak” var väldigt 
oklart. Ekonom B uttryckte att det till och med var ”bullshit” och att formuleringen var 
katastrof. Dahlqvist & Elofsson (2002) gör klart för att rekvisitet ”i huvudsak” alltid har varit ett 
problemområde inom redovisningen, vilket förklarar svårigheterna som intervjusubjekten haft 
med rekvisitet. För att få någorlunda vägledning i hur tolkningen av rekvisitet skall ske anger 
Dahlqvist & Elofsson vidare att tolkningen snarare måste ske utifrån rättspraxis. 

När Jurist A fick läsa lagrummet 5 kap 1 § Bokföringslagen fokuserade han mycket på 
huvudsaksrekvisitet. Han ansåg att det saknades en tydlig gräns i lagens mening när en bokföring 
uppfyller rekvisitet ”i huvudsak” och hur bristfällig en bokföring kan vara innan den kan anses 
som brottslig. Jurist B tyckte också att det var svårt att definiera huvudsaksrekvisitet och 
berättade att det fanns så många olika tolkningar av det. Exempelvis kan vissa dra en gräns vid 
att 50 % av bokföringen skall vara rätt eller bara titta på det formella. Dahlqvist & Elofsson 
(2002) redogör för lagstiftarens tanke kring huvudsaksrekvisitet och nämner att bokföringen inte 
exakt behöver spegla vad som inträffat så länge det går att följa skeendet. Jurist B är den enda av 
intervjusubjekten som ger sig på att definiera de övriga begreppen i 5 kap 1 § Bokföringslagen, 
nämligen ”rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning”. Vi upplevde inte att han hade 
några problem med att definiera och i jämförelse med vad förarbetet säger så överensstämde det, 
att ordens innebörd framgår av orden i sig. Jurist B sammanfattar med att säga att rekvisitet ”i 
huvudsak” måste vara öppet för tolkningar och att beroende på utbildning och erfarenhet varierar 
även tolkningen. Ekonom A menar däremot att fokus inte bör ligga på att stirra sig blind på hur 
rekvisitet skall tolkas utan helt enkelt ta del av praxis för att se vad som tolereras och inte och 
utgå från det. På samma sätt som lagtext är öppen för tolkning beskriver Boland (1993) att 
redovisningsspråket också är det. Machintosh (1985) menar att utbildning och erfarenhet 
påverkar vilka tolkningar som görs. Weick (1995) beskriver att utifrån erfarenheter skapas 
mening för att sedan tolka detta. Detta stämmer med synen Boland (1993) har att tolkningarna 
förändras i och med ökade erfarenheter och kunskaper. Ekonom A berättar att vissa är mer 
riskbenägna när det handlar om att göra tolkningar och går mer på den egna känslan. 
Riskbedömningar är något som även Svensäter et al (2008) diskuterar och beskriver att beroende 
på kunskap varierar även graden av riskbedömning. Beslut som fattas med hjälp av magkänslan 
kan bero på bristfällig kunskap.
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6 Slutsatser
De slutsatser som författarna kommit fram till redogörs i detta kapitel. De forskningsfrågor som 
författarna ställde i början besvaras även i kapitlet. Slutligen ges förslag till vidare forskning 
inom ämnet.

Efter att vi analyserat det teoretiska underlaget och det empiriska underlaget har vi kommit fram 
till ett par slutsatser. För det första trodde vi att det skulle finnas större skillnad mellan juristerna 
och ekonomernas åsikter kring språkproblematiken. Men efter analysen upptäckte vi att de hade 
liknande svar och de var alla överens om när den här typen av språkproblematik kunde 
uppkomma. Det handlar om begreppen som ingår i professionerna och beroende på referensram 
och fokus gör de olika tolkningar. Det var bara ett intervjusubjekt som direkt ansåg att det fanns 
en språkproblematik mellan jurister och ekonomer. De övriga pratade även de om 
begreppsproblematiken som kan föreligga till viss del mellan jurister och ekonomer men hade 
inte reflekterat över att det var en så kallad språkproblematik. Anledningen till detta kan vara att 
det finns svårigheter i språket mellan professionerna men det utgör inte något direkt problem 
som de reflekterat över eftersom professionerna är duktiga på att hjälpa varandra. Men det som 
går att konstatera är att alla upplever en språkproblematik och den teoretiska referensramen talar 
också för att det är möjligt att en sådan här problematik kan uppkomma mellan två olika 
professioner. Det är komplexa områden som både ekonomerna och juristerna arbetar med så det 
är klart att det kan uppstå en problematik och att de inte alltid förstår varandra eftersom 
professionerna bara är skolade i den egna skolan. Det är experter inom respektive område och 
därför är det viktigt att de kan förlita sig på varandra. En expert inom ekonomi tolkar och 
beslutar ekonomiska underlag på sitt sätt och en jurist har inte den tillräckliga kunskapen och 
bakgrunden för att kunna göra samma tolkning. Det gäller även för ekonomer när de ger sig på 
juridiken.

En situation där språkproblematiken visar sig har vi upptäckt är när jurister och ekonomer 
försöker göra varandras arbeten. En ekonom ger sig på att skriva avtal och missar då viktig 
information som bör vara med eller en jurist som försöker ge sig på att förklara ekonomiska 
situationer, exempelvis i domstol och då uppstår samma problem. Därför bör de i dessa 
situationer ta hjälp av varandra för att undvika missförstånd. Det finns många fördelar med att 
utveckla kunskaperna hos de båda professionerna för att undvika missförstånd. Särskilt viktigt är 
det i domstolarna att undvika missförstånden så där finns en fördel att ekonomerna och juristerna 
samarbetar för att lära och ta del av varandras kunskap så åklagaren kan vara så pedagogisk som 
möjligt inför domaren. Intervjusubjekten var alla överens om att i dagsläget är de flesta duktiga 
på att ta hjälp av varandra. 

Det som både den teorietiska referensramen visar på och som empirin bekräftar är svårigheterna 
med att tolka rekvisitet i huvudsak i BFL 5:1. Det spelar alltså ingen roll om det är en jurist eller 
en ekonom som tolkar de har båda problem med att tolka vad som egentligen sägs. En person 
utan utbildning och ekonomiska och juridiska referensramar har verkligen problem med att tolka 
rekvisitet. Men vad som kan konstateras är att våra intervjusubjekt i alla fall förstår i ett stort 
drag vad som menas med deras referensram och kunskap. Frågan är hur pass lagrummet bör 
förtydligas för att underlätta tolkning. Samtidigt är rekvisitet ett sådant rekvisit som syftar till att 
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vara öppen för tolkning så därför kan det vara farligt att begränsa tolkningsutrymmet. Som det är 
nu kan rekvisitet utvecklas med praxis och då blir det lättare att tolka utan att det blir begränsat 
allt för mycket. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det finns en språkproblematik mellan jurister och 
ekonomer. De har svårt att förstå sig på varandras områden. Däremot har problemet inte visat sig 
i så stor utsträckning när det handlar om begrepp eftersom de dels kan kolla upp betydelsen för 
att få förståelse och dels har tillgång till att fråga varandra vid problem. Det är ingen nackdel att 
de ta mer lärdom av varandra eftersom det dels minskar konsultkostnader samt underlättar vid 
förhandlingar inför exempelvis domstol. Eftersom de är medvetna om både deras egna brister 
och den andra professionens brister finns goda förutsättningar till att de utvecklar sina 
kunskaper. För med ökad kunskap minskar missförstånden och med erfarenhet ökar kunskapen.

6.1 Förslag till fortsatt forskning
Vi har i denna uppsats skapat inblick i den språkproblematik som finns mellan verksamma 
ekonomer och jurister. Vi har valt att studera språkproblematiken generellt och lagt vikten på 
professionernas roller och inte vägt in några genusperspektiv. Förslag på fortsatt forskning skulle 
därför kunna vara språkproblematiken mellan jurister och ekonomer från ett genusperspektiv. 

Denna uppsats har fokus på tolkning av huvudsaksrekvisitet och situationer där 
tolkningsproblematik kan förekomma. Ett förslag till fortsatt forskning är att se om det kan 
finnas något ytterligare rekvisit eller situation där tolkningsproblem föreligger. 

I problemdiskussionen nämndes det att språkproblematik även förekommer mellan revisorer. Det 
skulle vara intressant att se hur utpräglad denna problematik är och vad det kan bero på. Har det 
exempelvis någon betydelse på var i landet revisorn är verksam?
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Intervjuguide

Befattning:

Erfarenhet:

Inledningsvis sker en förklaring av det uppsatsämne som vi skriver om.

1. Anser du att jurister och ekonomer talar samma språk? Motivera
2. Har du någon gång stött på en problematik i språket mellan jurister och ekonomer? 

Förklara situationer där det kan ha uppstått.

Vid ja på fråga 2 besvaras frågorna 3 – 5

3. Har du någon förklaring till varför det kan finnas en problematik inom detta område? 
Finns det andra förklaringar?

4. Är det en tillfällighet att problem uppstår eller är detta ett återkommande problem? 
Vad kan det vara för typ av olika situationer?

5. Har du något förslag till hur detta problem kan lösas? 
Finns det fler lösningar?

Vid nej på fråga 2 besvaras frågorna 6 – 7 

6. Tror du att det kan finnas en problematik i språket mellan jurister och ekonomer även fast 
du själv inte har varit med om det?

7. Vad kan det vara för situationer?

8. Anser du att det är viktigt att jurister och ekonomer har goda kunskaper om varandras 
område? Förklara varför och om det finns några speciella situationer.

9. Anser du att de i dagsläget har goda kunskaper i varandras område? Förklara varför och 
om det finns några speciella situationer.

10. Upplever du att det kan finnas en okunskap mellan jurister och ekonomer om varandras 
område? Förklara varför. 

Vid ja på fråga 10 besvaras frågorna 11 –

11. Var upplever du okunskapen är som störst? Förklara
12. Vad tror du att okunskapen kan bero på? Förklara vad det kan finnas för anledningar
13. Kan det finnas några särskilda situationer där det är mer vanligt att okunskapen visar sig? 

Utveckla.

14. Tror du att det föreligger något problem hos ekonomer att utläsa ur lagtext vad 
lagstiftaren menar? Utveckla. Vilka situationer?
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15. Kan du i din ställning uppleva att det kan föreligga några svårigheter att tyda vad 
lagstiftaren menar?

16. Tror du att jurister har problem med att skilja på ekonomiska begrepp? Förklara. Finns 
det några särskilda begrepp?

17. Tycker du att Bokföringslagen är tydlig? Förklara. Vid nej, vad anser du bör tydliggöras?

18. Har du varit med om att någon dömts för oavsiktligt bokföringsbrott på grund av 
okunskap? Berätta. Vad kan det bero på?

19. Tror du att bokföringsskyldiga utan ekonomisk eller juridisk utbildning kan ha svårt att 
tyda lagtexten? I vilka situationer?

Bokföringslagen 5 kap 1 § anger att ett bokföringsbrott föreligger när man i huvudsak inte 
kan bedöma rörelsens förlopp, det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen 
med ledning av bokföringen. Många anser att detta är otydligt och att det saknas en tydlig 
gräns för när man passerat rekvisitet i huvudsak samt oklarheten med vad som menas med 
rörelsens förlopp, det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen.

20. Vad är din tolkning? Tänk högt och förklara


