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Sammanfattning 
 
I takt med antalet ökande anmälningar mot företag som bedriver annons- och 
fakturaskojeri har problemet uppmärksammats allt mer bland svenska politiker. 
Problemen har genom åren varit att få denna typ av företag dömda för någon form 
av brott. Ekonomisk brottslighet började att på allvar uppmärksammas på 70-talet, 
men idag mer än 30 år senare har man inte enats om en gemensam godtagen 
definition. Vad som bör nämnas om ekonomisk brottslighet är att den skall ha 
ekonomisk vinning som motiv. Vidare skall den bedrivas systematiskt, vara av 
kvalificerad art och drabba grupper av människor. 
 
Begreppet bedrägeri syftar på att genom handling eller underlåtenhet vilseleda 
någon. Vidare skall det ske en förmögenhetsöverföring, dvs medföra vinning för 
gärningsmannen och motsvarande förlust för den drabbade. Annons- och 
fakturabedrägerier bör i detta fall anses som grovt bedrägeri, då det är av särskilt 
farlig art. 
 
Bluffakturabolag är ett bolag som ställer ut fakturor som inte är beställda. I denna 
uppsats ligger fokus dels på de bolag som sänder ut orderbekräftelser för att 
vilseleda, dels på bolag som sänder ut fakturor som är snarlika seriösa företag i 
både namn och layout. Skojeriföretagens struktur och tillvägagångssätt försvårar 
för polis och övriga utredande myndigheter att utreda eventuella brott som 
begåtts. För att undkomma upptäckt sprider ofta skojeriföretagen sin verksamhet 
över hela landet. Detta försvårar samordningen mellan de olika polisdistrikten och 
åklagare, vilket leder till att mönster bland skojeriföretagen blir svåra att 
upptäcka. För att underlätta samordningen i just detta arbete upprättade polisen en 
databas, iBase, hösten 2001. Denna databas kom att innehålla information och 
kopplingar mellan 1600 personer och 800 bolag. I juni 2003 lades emellertid 
databasen ner pga ekonomiska besparingar. Databasen visade på att det gick att 
kartlägga skojeriföretagen och dess huvudmän.  
 
Det som gör detta område något komplext är bristen på rådande svensk 
rättspraxis. Denna uppsats behandlar två av de rättsfall som finns på området. 
Uppsatsen riktar in sig på att finna de kriterier som krävs för att få en fällande 
dom på bedrägeri. 
 
Ett av dessa kriterier är vilseledande. I de rättsfall vi behandlar anser TR:n och 
HovR:n att det sätt som annonsskojarna agerar på är klart vilseledande, då fara för 
förlust föreligger hos målsäganden och motsvarande vinning hos skojeriföretaget. 
Skojeriföretagen hävdar emellertid att det inte rör sig om något vilseledande från 
deras sida. Av utskicken framgår det att det rör sig om erbjudanden eller order.  
 



 3

I lagutskottets betänkanden på området belyser man även rådande MFL för att 
lösa problemet med annons- och fakturabedrägerier. Ur denna lag framgår det 
klart och tydligt att man inte får tillställa någon fakturor, inbetalningsavier eller 
liknande meddelanden avseende produkter som inte uttryckligen har beställts. På 
detta sätt vilseleder man därmed mottagaren om dennes betalningsskyldighet. 
 
Ofta använder sig skojeriföretagen av inkasso och KFM för att driva in sina 
fordringar. Detta vållar problem för det drabbade företaget, då redan en ansökan 
om betalningsföreläggande från skojeriföretaget registreras i ett register för 
kreditupplysning. Innebörden av detta blir att under pågående tvist mellan 
målsägande och skojeriföretag har målsäganden en anmärkning i 
kreditupplysningsregistret, vilket kan förstöra för målsägandens verksamhet.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att ett väl fungerande ekonomisystem bör sätta stopp 
för företagens problem med fakturabedrägeri. Vad gäller annonsbedrägeri bör 
man veta vilka ens annonsörer är, och på detta sätt undvika komplicerade 
påföljder. En handlingsinriktad ekobrottskommission bör upprättas för att 
underlätta samarbetet mellan landets myndigheter. Vi anser vidare att befintlig 
lagstiftning räcker till, men att det finns en svaghet då bristen på vägledande 
rättspraxis är alltför påtaglig. 
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Förord 
 
Undertecknade vill skänka ett stort tack till vår handledare Pontus Sjöström, 
Univ.adjunkt i juridik, för stort engagemang och god handledning genom hela 
uppsatsens gång. Vi vill även tacka Ekobrottsmyndigheten i Malmö och 
FöretagsFakta i Klippan för deras hjälp med information som gjort denna uppsats 
möjlig. 
 
 
 
 
Mattias Patrik Benny 
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Förkortningslista 

 

AB Aktiebolag 
AvtL Avtalslagen 
BNP Bruttonationalprodukt 
BrB Brottsbalken 
(c) Centerpartiet 
HD Högsta Domstolen 
HovR Hovrätten 
KB Kommanditbolag 
KFM Kronofogdemyndigheten 
KruL Kreditupplysningslagen 
KöpL Köplagen 
Ltd Limited 
(m) Moderaterna 
MFL Marknadsföringslagen 
(mp) Miljöpartiet 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
PRV Patent- och registreringsverket 
(s) Socialdemokraterna 
TR Tingsrätten 
VD Verkställande Direktör 
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1. Inledning 
 
Alltsedan tidigt 70-tal har annons- och fakturabedrägerier förekommit i Sverige 
och marknaden för denna typ av bedrägerier bara växer. De har oftast fungerat 
som en inkörsport till den tyngre ekonomiska brottsligheten. En strävan har alltid 
varit att förmå stressade småföretagare, större företag med dålig 
ekonomiadministration och myndigheter med långa beslutsvägar att betala för 
oönskade annonser. Detta har genomförts på olika sätt, ibland klart och tydligt i 
enlighet med rekvisiten för bedrägeri och ibland på ett mer utstuderat sätt. 
 
De senaste åren har antalet anmälningar mot denna typ av verksamhet ökat 
kraftigt. Detta har lett till ett omfattande samarbete mellan olika myndigheter och 
organisationer. Rikskriminalpolisen har till följd av det här skapat en databas, 
iBase, med kopplingar som visar förhållanden mellan aktuella företag och deras 
huvudpersoner1.  
 
Det rör sig om mycket stora summor i denna verksamhet. Enligt Svensk Handel 
omsatte företag som sysslar med annons- och fakturabedrägeri drygt en miljard 
kronor år 20032. Till detta kommer också det skattemässiga bortfallet för 
reklamskatt och moms som beräknas till mellan 100 och 190 miljoner kronor. 
Därutöver tillkommer arbetsgivaravgifter, bolagsskatter och källskatter. Oftast 
verkar bolagen helt utanför systemet, dvs inga skatter eller avgifter betalas, inga 
deklarationer görs, samt att man använder sig av svart arbetskraft. Bolagen tar in 
både moms och reklamskatt, men betalar inte in detta till staten utan behåller den 
för egen del. I dagsläget bedömer Polisen och Svensk Handel att det finns runt 
150 företag i Sverige som sysslar med denna form av verksamhet3. 
 
Enligt Rikskriminalpolisen är annons- och fakturabrottslighet grovt organiserad 
ekonomisk brottslighet, som främst drabbar företag, myndigheter och kommuner.  
Annons- och fakturabedrägerier bedöms, liksom övriga bedrägeribrott, enligt BrB 
9 kap i huvudsakligen §§ 1 och 3. 
 
1.1 Syfte 

 
Denna uppsats kommer att behandla det ständigt växande problemet med företag 
som sysslar med bluffaktureringar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att 
förklara vad fakturaskojeri är, hur man kommer åt dessa verksamheter med hjälp 
av de lagar som finns, vilka rättsfall man kan stödja sig på samt om det kan 
behövas en lagändring. 

                                                 
1 Rikskriminalpolisen, 2003, Annons- och fakturabedrägerier 2003 
2 Svensk Handel, 2003, Brott och bedrägeri mot handeln 2003, s. 5 
3 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö  
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1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss från fakturaskojerier riktade mot privatpersoner, som 
exempelvis modemkapningar till betalsidor på Internet. Vi avgränsar oss vidare 
ifrån de andra brotten som skojeriföretagen ofta gör sig skyldiga till, exempelvis 
bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 
 
1.3 Metod 
 
Vi kommer utifrån rättsfall på det aktuella ämnet besvara vårt syfte. Genom att 
studera rättsfallen och se på de domslut som framkommit, vill vi utvärdera om 
lagen är tillräcklig. 
 
I övrigt använder vi oss av artiklar från näringslivet, rapporter från myndigheter, 
telefonintervjuer, lagtexter, lagutskottets betänkande samt doktrin. 
 
1.4 Disposition 
 
Kapitel två behandlar vad begreppet ekonomisk brottslighet är och vad som skall 
uppfyllas för att brottet skall klassas som bedrägeri. 
 
Kapitel tre behandlar företagsskojeriets verksamhet och organisation. Det 
beskrivs även hur dessa bluffakturor är uppbyggda och hur seriösa företag ser på 
denna typ av verksamhet. 
 
Kapitel fyra behandlar berörda rättsfall och motioner, samt kommentarer till 
dessa. 
 
Kapitel fem behandlar uppsatsens slutsats. 
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2. Ekonomisk brottslighet 
 
Fenomenet ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i massmedia under 
1970-talet. Sedan dess har den rättspolitiska debatten om detta ämne pågått. Den 
ekonomiska brottsligheten beskrivs i Sverige som ett kärnområde bestående av 
exempelvis skattebrott, brott riktade mot borgenär samt insiderbrott4. Enligt 
Polisen så kostar den ekonomiska brottsligheten det svenska samhället omkring 
100 miljarder kronor årligen. Detta motsvarar cirka 5 % av Sveriges BNP5. 
Ekonomisk brottslighet används på skiftande sätt i olika sammanhang, och en 
vetenskaplig godtagen (juridisk, kriminologisk och sociologisk) definition finns 
därför inte. Rekvisit som skall vara uppfyllda för att brottet skall klassas som 
ekonomisk brottslighet är: 
 
1. Brottet skall ha ekonomisk vinning som motiv. 

 
2. Brottsligheten skall bedrivas systematiskt och vara av kontinuerlig 

karaktär. Med andra ord räknas ej enstaka välplanerade och omfattande 
brott som ekonomisk brottslighet. 
 

3. Brottsligheten skall bedrivas inom ramen för näringsverksamhet. 
 

4. Brottet skall vara av kvalificerad art och omfattning, samt kräva planering 
och särskilda kunskaper och drabba grupper av människor 

 
Så kallad organiserad brottslighet skall inte betraktas som ekonomisk brottslighet. 
Med organiserad brottslighet avses en omfattande, väl organiserad och 
fortlöpande kriminell verksamhet. Den kriminella basen i denna typ av 
organisationer är narkotikahandel, koppleri, organiserade stölder och handel med 
stöldgods mm. Skattefusk och liknande brottslighet som exempelvis bidragsfusk 
som görs av gemene man skall vidare inte heller betraktas som ekonomisk 
brottslighet6. 

 

                                                 
4 Isaksson, Y, 2003, Ekonomisk brottslighet: brott mot borgenärer och insiderbrott 
5 http://www.polisen.se 
6 Axberger, H-G, 1988, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar, Stockholm s. 17 ff  
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2.1 Bedrägeribegreppet 
 
BrB 9 kap 
 
1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, 
som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon 
i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. 
 För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig 
uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen 
påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan 
liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och 
skada för någon annan. Lag 1986:123 
 
Vilseledande. Att vilseleda någon är att förmedla en oriktig uppgift eller 
uppfattning. Det är trots detta inte tillräckligt att konstatera att någon uttalat en 
regelrätt lögn till någon person, då det inte är säkert att denna person låtit sig luras 
och påverkas härav. På omvänt sätt behöver inte någon uttalat en lögn för en 
person, för att denne skall anses vara vilseledd. Det kan räcka med att 
gärningsmannen vilselett offret genom sitt sätt att agera. Enligt 
brottskonstruktionen bedöms handlingen utifrån den vilseleddes perspektiv. 
Avgörande är det faktum att offret blivit vilsefört, även om han kan anses vara 
lättlurad7.  
 
Förmå någon till handling eller underlåtenhet. Enligt lagtexten krävs att någon, 
gärningsmannen, medelst förmår offret till en disposition, en handling eller 
underlåtenhet som innebär en förmögenhetsöverföring från offret till 
gärningsmannen. 
 
Förmögenhetsöverföring.  Det sista rekvisitet som skall vara uppfyllt, för 
bedrägeriansvar, är enligt lagtexten att dispositionen skall medföra vinning för 
gärningsmannen och skada för offret eller någon i vars ställe denne är. Detta 
betyder att frågan om förmögenhets överföring inträffat skall bedömas med 
hänsyn till förhållandena vid tiden för dispositionen (NJA 1942 s. 391). Att 
avvakta händelseförloppets slutliga utveckling är inget som behöver göras. Detta 
innebär vidare att det finns en ansenlig risk för slutlig förlust. Detta är att 
jämställa med skada, varför skaderekvisitet uppfylls tack vare att den vilseleddes 
disposition utsätter dennes förmögenhet för en fara för slutlig förlust8. 
 

                                                 
7 Brottsbalken - En kommentar Del 1(1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., 
Stockholm 2002 s. 9:3 – 9:45 
8 Brottsbalken, a. st. 
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3 § Är brott som i 1 § sägs att anses som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas 
till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
 Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om 
gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller 
vilseledande bokföring eller om gärning eljest varit av särskilt farlig art, avsett 
betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. 
 
Av särskilt farlig art. Enligt förarbeten skall bedrägeriet i detta fallet rikta sig mot 
allmänheten eller eljest mot en större personkrets9. 
 
2.2 Kommentarer och sammanfattning 
 
Det finns ett antal rekvisit som skall vara uppfyllda för att brottet skall klassas 
som ekonomiskt. Brottet skall ha ekonomisk vinning som motiv, det skall 
bedrivas systematiskt och vara av kontinuerlig karaktär, bedrivas inom ramen för 
näringsverksamhet och drabba grupper av människor. När vi i detta arbete 
beskriver olika företag som arbetar med annons- och fakturabedrägerier kan vi 
heller inte utesluta den organiserade brottsligheten. Enligt Rikskriminalpolisen 
benämns den här typen av verksamhet som grov organiserad ekonomisk 
brottslighet och bör därmed beaktas. Vad som tidigare sagts om organiserad 
brottslighet är att den exempelvis bedrivs genom narkotikahandel, och ur den här 
aspekten så skulle annons- och fakturabolag med bedrägeri som syfte inte räknas 
in. Men den här typen av verksamhet är dock väl organiserad och alltjämt en 
fortlöpande kriminell verksamhet, och därmed bör vi även räkna in den 
organiserade brottsligheten i blufföretag. 
 
I enlighet med BrB 9 kap skall den som genom att vilseleda någon till handling 
eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den 
vilseledde, dömas till bedrägeri. Det skall vidare anses vara grovt om brottet är av 
särskilt farlig art, då det riktar sig mot en större krets. Detta stämmer bra överens 
med vad blufföretagens affärsidé går ut på, och därför skall denna typ av företag 
även dömas därefter. Blufföretag och framförallt företag som bedriver 
annonsbedrägerier riktar sig mot de flesta företag, och försöker vid kontakt alltid 
vilseleda kunden. 
 

                                                 
9 Jareborg, N, 1986, Brotten II, s. 225 
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3.  Företagsskojeri 
 
Under de senaste åren har företagsskojerierna ökat i mycket hög takt. Denna form 
av organiserad brottslighet är svår att komma åt då aktörerna som sysslar med det 
vet exakt var gränsen går mellan lagligt och olagligt. Dessa företag gör allt för att 
de skall se ut som ett helt legitimt företag. Ett bluffakturabolag är ett bolag som 
ställer ut fakturor som inte är beställda. Oftast finns det ingen produkt 
överhuvudtaget, eller så är den av bristande kvalitet. Exempel på detta, hämtade 
från Rikskriminalpolisen är10: 
 
-Annons/adress i katalog eller tidning 
 
Bluffakturabolaget sänder en orderbekräftelse eller endast en faktura på en annons 
innehållande företagsuppgifter. 
 
-Bluffakturabolaget fakturerar för en produkt som är snarlik en redan etablerad 
produkt 
 
Produktnamnen är oftast liknande etablerade produkter från seriösa företag. Även 
fakturan kan vara snarlik det seriösa företagets. 
 
-Reklamplats  
 
Bluffakturabolaget sänder en orderbekräftelse eller endast en faktura innehållande 
företagsuppgifter för exempelvis affischering och tidningsomslag. 
 
-Postförskott 
 
Bluffakturabolaget skickar orderbekräftelse eller endast en faktura på en ej 
beställd försändelse 
 
-Varuleveranser 
 
Bluffakturabolaget skickar orderbekräftelse eller endast en faktura på ej beställda 
varor. 
 
-Erbjudande av olika slag 
 
Bluffakturabolaget sänder ut sk förtäckta erbjudande, dvs fakturaliknande 
handlingar med inbetalningsavier, där erbjudandet i sig framgår i den finstilta 
texten. 

                                                 
10 Rikskriminalpolisen, a.a. 
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De största områdena inom företagsskojeri är annons- och fakturabedrägeri. Det 
som bedrägeriprocessen går ut på är att marknadsföra en produkt, genom ett 
erbjudande som ser ut som en faktura. Dessa produkter har oftast inget egentligt 
värde. 
 
Varje år kostar falska fakturor handeln och andra företag uppemot 1,6 miljarder 
kronor. Av dessa går omkring 800 – 1 000 miljoner kronor direkt till 
skojeriföretagen, och övriga delen är de merkostnader som uppstår vid hantering 
av dessa bluffakturor. Enligt Svensk Handel så är det ett tjugotal personer som 
ligger bakom den största delen av denna bedrägeriverksamhet som idag uppgår 
till cirka 150 företag11. 
 
På grund av de ökade anmälningarna och klagomålen kring bluffakturor startade 
Rikskriminalpolisen hösten 2001 ett projekt med syfte att kartlägga den 
ekonomiska brottsligheten och starta förundersökningar mot annonsbolagen. Man 
syftade även på att använda informationen för att se över gällande lagstiftning och 
egna system. Med detta ville man sprida informationen internt och externt till 
företag, kommuner, myndigheter, organisationer, media samt arbeta fram förslag 
på åtgärder för att bekämpa bedrägerierna12. 
 
Genom omfattande samarbete mellan olika myndigheter och organisationer 
samlades en stor mängd information i en databas, iBase. Databasen 
specialdesignades för ekonomisk brottslighet. Fullt utbyggd omfattade den 
omkring 800 bolag och 1 600 personer. Databasen konstruerades så att kopplingar 
kunde visas mellan personer och bolag på ett sätt som inte gjorts tidigare. 
Annonsbrottsligheten kartlades på detta vis så långt det var möjligt med endast 
insamling av information. Som en följd av kartläggningen kunde 
betalningssäkringar göras av skattebrottsenheten mot annonsbolagen på cirka 6 
miljoner kronor13. 
 
Nästa steg var att starta förundersökningar mot brottsmisstänkta personer och 
bolag. Efter en lång tid av förberedelser startades en förundersökning i Malmö. 
Med hjälp av databasen, spaning och andra förberedelser kunde husrannsakan 
göras mot ett bolag. Falska fakturor för 1,5 miljoner kronor påträffades. 
Fakturorna var avsedda att nyttjas av olika näringsverksamheter för svart 
arbetskraft, för att tillgodogöra sig momspengar och andra skattefördelar. 
 
Under pågående förundersökning framkom ett mönster av kopplingar mellan 
olika bolag och personer, speciellt avseende kommanditbolag som ägdes av 

                                                 
11 Svensk Handel, a.a. s. 10 
12 Rikskriminalpolisen, a.a. 
13 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
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engelska ”5-pundsbolag”14 med fiktiva personer i bolagens styrelser. Ett flöde av 
miljontals kronor mellan bolagens postgirokonton kunde följas. Pengarna 
girerades anonymt via Internet. Kontantuttag från kontona sköttes av målvakter 
med brottslig bakgrund. Bakomvarande personer använde sig av olika identiteter 
för att undgå upptäckt15. 
 
I juni 2003 avbröts projektet hastigt pga ekonomiska skäl. Konsekvensen av detta 
blev att databasen ”lades på hyllan” på obestämd tid. 
 
Rikskriminalpolisen drog slutsatsen efter avslutat projekt, att annons- och 
fakturabrottslighet inte skall ses som en egen företeelse inom den ekonomiska 
brottsligheten. Det finns ingen klar avgränsning mellan annonsbedrägeri och 
annan ekonomisk brottslighet. Detta visas tydligt genom kopplingar mellan 
förgreningar som finns mellan personer, konton och bolag. 
 
Rikskriminalpolisen drar även slutsatsen att det inte finns någon brottsutredande 
myndighet med ett övergripande ansvar och ett helhetsperspektiv för den 
ekonomiska brottsligheten. Det fordras en organiserad samordning och samverkan 
mellan myndigheterna för att åstadkomma godtagbara resultat mot den 
ekonomiska brottsligheten16. 
 
3.1 Organisation 
 
De oseriösa annonsbolagen använder sig av olika bolagsformer, där aktiebolag är 
det vanligaste, men både kommanditbolag och till viss del handelsbolag 
förekommer. Flera synliga organisationsmönster i de olika bolagsformerna kan 
urskiljas. Den gemensamma faktorn är dock att dessa bolag blir sk ”lagerbolag”. 
Ett lagerbolag är ett färdigt bolag som köps komplett, färdiga att använda. Detta 
för att slippa handläggningstiden hos PRV17. 
 
 

                                                 
14 Förklaras i kap 3.1.2 
15 Rikskriminalpolisen, a.a. 
16 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
17 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
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Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Annonsbolag AB Annonsbolag AB Annonsbolag AB Annonsbolag AB 

Annonsbolag AB

KONKURS

Bolagsbildare Bolagsbildare Målvakt 1 Målvakt 2 Målvakt 3 Målvakt 4 

Bolaget saknar 
styrelse innan 
konkurs 

Revisor Revisor 

     Ledamot 

Revisor 

Suppleant 

Revisor 

Ledamot 

Suppleant 

Ledamot

Suppleant 

3.1.1 Aktiebolag 
 
Företagen bildas av bolagsbildare som säljer företaget vidare till målvakter som 
tar plats i styrelsen. Dessa målvakter är genomgående tidigare straffade personer 
som för en viss ersättning agerar som företagets ansikte utåt. Målvakterna agerar 
ledamöter och suppleanter i ett par månader innan nya målvakter tar över. Denna 
utbytesprocess av styrelseledamöter pågår under bolagets hela livstid, som oftast 
inte uppgår till mer än ett par år innan företaget sätts i konkurs. Figuren nedan 
visar ett typiskt exempel på en livsperiod för ett oseriöst annonsbolag. 

 
 

Fig 3.1 Exempel på organisationen i ett AB18 
 
Det existerar fyra till fem bolagsgrupperingar som genomgående återkommer i 
annonsbolagen. Bolagen som bildats av dessa grupperingar följer ett liknande 
mönster och är uppbyggda på liknande sätt. 
 
Samma revisor återkommer ständigt i bolag bildade av en viss bolagsgruppering. 
Man kan tydligt se att ett begränsat antal revisorer förekommer i nästan samtliga 
annonsbolag. Dessa revisorer kan också förekomma som ombud i vissa fall. Trots 
att målvakterna mer sällan återkommer, så kan ett visst återanvändande av 
målvakter inom samma bolagsbildargruppering urskiljas19. 
 

                                                 
18 Rikskriminalpolisen, a.a. 
19 Rikskriminalpolisen, a.a. 

Fas 5
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Tendenser till en möjlig kartellbildning bland blufföretag i aktiebolagsform har 
framträtt. Datum och tidsperioder för utskick av falska fakturor och bildandet av 
bolag bekräftar denna teori. Inte sällan använder de oseriösa annonsbolagen sig av 
egna inkassobolag för att driva in obetalda räkningar. 
 
3.1.2 Kommanditbolag 
 
Denna bolagsform verkar bli mer och mer populär bland annonsskojarna. Antalet 
bluffakturor och orderbekräftelser som sänds från kommanditbolag har ökat 
ständigt den senaste tiden. Denna utveckling gör det ännu mer invecklat att hitta 
de ansvariga personerna bakom bolagen, eftersom det oftast är andra företag som  
står som komplementär respektive kommanditdelägare.  
 

Fig 3.2 Exempel på organisationen i ett KB20 
 
Bolagen ägs till största delen av andra bolag som ägs av andra bolag osv. Detta 
gör det mer komplicerat att få fram ansvariga personer som kan ställas till svars 
för bolagets verksamhet. Det är inte heller ovanligt att så kallade ”5-pundsbolag” 
med säte i London ansvarar för bolagets verksamhet. Dessa Londonbaserade 
företag köps för en liten summa, exempelvis 5 pund, och kan sedan användas till 
olaglig verksamhet. Syftet är att försvåra utredningen av annonsbolaget och 
därmed undkomma eventuella olagligheter. Kommanditbolagen utnyttjar också 
det faktum att ombudet inte är ansvarig gällande bolagets verksamhet21.  
 

                                                 
20 Rikskriminalpolisen, a.a. 
21 Rikskriminalpolisen, a.a. 

Säte London 

LTD LTD

Picadilly Limited Carnaby Limited 

Annons Kommanditbolag
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3.2 Geografisk spridning 
 
Bolagen som distribuerar de falska fakturorna är mestadels koncentrerade till 
storstadsområdena Stockholm och Malmö. Förvånande är att Göteborg knappt är 
representerat av blufföretag. Koncentrationerna till storstadsområdena gör det 
lättare för bedragarna att arbeta anonymt. 
 
En trend bland blufföretag är att använda sig av olika adresser för att försvåra 
deras upptäckt. Exempelvis kan samma bolag ha olika adresser för sätet, skatt, 
verksamhetsadress och konton. De olika adresserna är spridda över hela landet, 
vilket försvårar samordningen mellan polis och myndigheter. Enligt Polisen är 
bolagen oftast väl genomtänkta organisationsmässigt, vilket tyder på stor 
erfarenhet och hög kompetens.  
 
 

 
Fig 3.3 Exempel på företags spridning av adresser22 
 
Blufföretagen använder sällan adresser som kan spåras till verkliga 
verksamhetsplatser, utan använder sig istället av boxadresser där mottagaren kan 
vara anonym. Oftast vidaresänds posten i flera steg vilket också försvårar 
upptäckt och eventuella utredningar. Bolagen har vidare hemligt telefon- och 
faxnummer. Dessa kan i sin tur vara belagda med en avgift, då man vet att 
misstänksamma företag oftast tar kontakt med skojeribolagen23. 

                                                 
22 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
23 Rikskriminalpolisen, a.a. 

Annonsbolag ABStockholm Karlskoga 
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3.3 Penningflöden 
 
De falska fakturorna genererar stora summor som förflyttas mellan företag och 
personer i vad som bäst kan beskrivas som en penningkarusell. 

 
Fig 3.4 Exempel på en penningkarusell. Pilarna visar pengarnas rörelse.24 
 
Pengarna som betalas in på skojeribolagens kontonummer flyttas jämt och 
ständigt, vilket gör det mycket svårt att spåra de slutgiltiga mottagarna. Vanligt är 
att pengar flyttas mellan tre eller fyra bolag innan ett direktuttag görs. 
 
Ytterligare kan spårningen försvåras genom att det ofta förekommer 
utlandsbetalningar av stora summor. Detta försvårar utredningen av vem som tagit 
emot pengarna. Genom att föra över pengar anonymt via Internet blir det mycket 
svårt att finna brottsplatsen25.  
 
 

                                                 
24 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
25 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
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Fig 3.5 Exempel på penningflödet mellan olika bolag. Pilarna visar pengarnas rörelse.26 
 
3.4 Fakturaskojeri 
 
Fakturaskojeriet går till så att företaget upprättar ett erbjudande och/eller 
beställningsunderlag, som skickas till olika företag. Erbjudandet ser ut som en 
faktura och är utformade på ett sådant sätt så att företaget skall luras att skriva 
under och returnera erbjudandet. Detta tas sedan emot, på blufföretaget, som en 
accept på erbjudandet. Detta leder sedan till att företaget blir tvunget att betala, då 
de skrivit på erbjudandet. För att öka möjligheterna att få tillbaka fler 
underskrivna erbjudanden så görs avsiktliga fel i exempelvis adressuppgifterna, 
vilket medför att de lurade företagen i större utsträckning ändrar uppgifterna och 
skickar tillbaka det. 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
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Som denna bluffaktura visar kan man egentligen inte utläsa att detta är en faktura 
i dess rätta bemärkelse. Utformningen är identisk med fakturor i allmänhet, men 
läser man det finstilta kan man se att det rör sig om ett betalningsunderlag. Det 
som utsatta företag bör reagera på är hur denna bluffakturas specifikation är 
utformad. Vad visar egentligen kostnadsinformationen? Vad är energi-
förbrukningen beräknad på? Denna bluffaktura fungerar möjligtvis på större 
företag, då den ”försvinner i mängden”, men knappast på mindre företag, då dessa 
förmodligen har färre leverantörer, och vet vilka elavtal man har. Fakturan finns i 
större som bilaga 1. 

Logotypen är snarlik ett 
redan befintligt välkänt 
varumärke. 

Kostnadsinformation 
rörande 
 
Energiförbrukning 
Nätkostnad 
Energiskatt 
Miljöval  
Fasta avgifter (el / nät ) 
 
(Angivna priser gäller från 
April 2003) 

Detta är ej en faktura 
utan ett 
betalningsunderlag. Vid 
utebliven betalning 
kommer ej krav eller 
påminnelse att sändas 
till er 
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3.5 Annonsskojeri 
 
Annonsskojeri är ett annat sätt att lura företag att betala för något som de 
egentligen inte beställt. Rekrytering till sådana här bolag sker oftast helt öppet. 
Man annonserar i tidningar och via olika förmedlingar. Nyckelordet i denna typ 
av annonser är oftast ”hungriga säljare sökes”. När den sökande kommer på 
anställningsintervjun ger bolaget ett seriöst intryck och det utlovas bra lön och en 
stor gemenskap. Man är väldigt mån om sin personal och tar väl hand om den. 
Olika typer av resmål och stora fester anordnas regelbundet för de anställda, helt 
kostnadsfritt. 
 
Som nyanställd blir man inskolad att följa ett speciellt ”manus”. Viktiga punkter i 
sådana här manus, förutsatt att kunden mottagit ett fax, kan vara att man aldrig 
nämner orden skriva under. Meningen är istället att man skall säga bekräfta eller 
sätt en kråka längst ner. Gå igenom faxet med kunden, och förklara för kunden att 
det är viktigt att de faxar tillbaka omgående, då layout och tryckavdelning skall 
bearbeta materialet inom 20 minuter. Exempel på manus finns i bilaga 2. Genom 
detta manus lär man sig bolagens sk försäljningsstrategi. Som säljare skall man 
alltid uppge ett falskt namn, gärna ett namn som inger förtroende. Man skall 
referera till tidigare samtal, trots att detta i regel aldrig ägt rum, för att på detta sätt 
skapa en påhittad relation. Kunden blir på detta sätt lurad, och tror därför att man 
använt detta bolag tidigare. Kunden har sedan tidigare mottagit ett fax, som visar 
hur den påstådda annonsen ser ut. Säljaren vilseleder sedan kunden, genom direkt 
psykisk påverkan att fokusera på mitten av fakturan där orden order och faktura 
inte står nämnda.  
 
Med direkt psykisk påverkan, i detta fall genom handling, menas att kunden blir 
vilseledd, så snart man tror på det säljaren säger är sant. Säljaren kan alltså 
vilseleda kunden, trots att denna talar sanning, nämligen då kunden missförstår 
säljaren. Säljaren kan vidare vilseleda kunden genom att endast antyda något, dvs 
att luras utan att egentligen ljuga27.  
 
Säljaren berättar att annonsen kommer att distribueras genom en företagsguide, 
där den kommer att vara indelad i fem olika sökvägar. Den kommer att stå i en 
alfabetisk, en branschmässig, en kommunal, en läns samt en inlaga. Vad säljaren 
inte berättar är att varje del kostar en vis summa pengar, runt 3 000 kr, vilket totalt 
blir 15 000 kr. Säljaren försöker då få kunden att skriva under faxet för korrektur 
och returnera denna till säljaren. Vad kunden inte är medveten om är det ibland 
står order eller beställning på faxet man tidigare mottagit. Man blir på detta sätt 
bunden vid avtalet och måste i praktiken då även betala. Misstänksamma kunder 
brukar oftast be om ett exemplar av denna företagsguide. Säljaren är inte 

                                                 
27 Jareborg, N, a.a. s. 191 ff 
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motvillig till detta och skickar enligt önskemål ett exemplar. Vad kunden inte vet 
är att denna upplaga är väldigt begränsad, och aldrig kommer att nå ut på 
marknaden28. 
 

Som beskrivits ovan ska säljaren få kunden att koncentrera sig på mitten av 
bluffakturan. Här står företagsnamn, besöksadress, postadress, telefonnummer, 
hemsida etc, och är oftast i sin ordning. Kunden ska sedan gå direkt till 
bluffakturans nedre del och bekräfta uppgifterna med namnteckning. Ibland 
använder sig dock säljaren av medvetna korrekturfel på utskicken. Detta ökar 
chanserna för en korrigerad annons med underskrift. Denna bluffaktura ger 
intrycket av att kosta 5 990 kr, men i själva verket kostar den 47 920 kr då det rör 
sig om två utgåvor (vår och höst 2004) och om fyra annonser per påstådd utgåva. 
Vid den här typen av bluffakturor finns inget finstilt som säger att det är ett 
betalningsunderlag, som fallet vid rent fakturaskojeri. Här kan man istället se på 
bluffakturans övre hörn att det rör sig om en order eller korrektur. Detta skall 

                                                 
28 Svensk Handel, a.a. s. 10 ff 
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emellertid säljaren få kunden att bortse ifrån. Fakturan finns i större format som 
bilaga 3. 
 
3.6 Därför betalar företagen 

 
En av de främsta anledningarna till att företag betalar, för exempelvis annonser 
som de inte har beställt, är för att slippa betalningsanmärkningar. De lurade 
företagen ”hotas” ofta av att blufföretaget skall skicka fakturorna vidare till KFM, 
då de trots allt skrivit på ett godkännande av annonsen. Det är småföretagen som 
drabbas hårdast då de har svårast att stå emot de hot om indrivning som kommer 
till dem29. 
 
Enligt kreditupplysningslagen får redan en ansökan om betalningsföreläggande 
registreras, alltså så fort KFM fått in ansökan. Då görs en markering i 
kreditupplysningsföretagens register vilket kan leda till stoppade leveranser och 
frysta krediter. Detta kan alltså bli mycket kostsamt för de drabbade företagen, 
vilka då istället ”tar smällen” och betalar fakturan. 
 
3.7 Polisens agerande 
 
År 2000 kom det in cirka 800 anmälningar från företag i Västsverige, som ansåg 
sig blivit bedragna av företag som sysslat med annonsskojeri, till Länskriminalen i 
Göteborg. Inget av dessa fall ledde till någon utredning. Ronald Bagge, vid 
Länskriminalen i Göteborg, har väldigt liten förståelse för hur företag kan betala 
annonser som de inte beställt. 
 
”- De får skylla sig själva. Har de inte bättre ordning på sina affärer, så är det 
inget som polisen ska syssla med.”30 
 
Torsten Frejdeborn, vid Rikskriminalens rotel för grov organiserad brottslighet, är 
av en annan uppfattning. Han arbetade under ett och ett halvt års tid, tillsammans 
med sina kollegor, fram grunden för det första riktigt stora målet mot 
annonsskojare. Rättegången i detta fall hölls i Köpings Tingsrätt under sommaren 
år 2000.  
 
”- Varje enskilt brott var ganska bagatellartat och man måste samordna ett antal 
anmälningar. Det växte hela tiden.”31 
 
Detta rättsfall kommer att behandlas nedan i kapitel 4. 
 

                                                 
29 Intervju Ekobrottsmyndigheten, Malmö 
30 Svensk Handel, a.a. s.11  
31 Svensk Handel, a. st 
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3.8 Rättsväsendets organisation 
 

Polisens och åklagarmyndigheternas organisation med geografisk indelning 
försvårar arbetet med rikstäckande bedrägerier som i fallet med oseriösa 
annonsförsäljare. Mellan polisdistrikten är kommunikationen dålig, systemet har 
länge kritiserats av åklagare.  
 
Polis och åklagare har fått skarp kritik för att de inte gör något åt saken. 
Riksåklagaren hävdar att fallen hanteras dåligt särskilt när bevis och rättsläget ter 
sig besvärligt. Ingen vill eller vågar ta på sig uppgiften att inleda en 
förundersökning, som man redan från start kan se kommer röra en omfattande och 
riksomspännande brottslighet.  
 
Med nuvarande geografisk organisation för åklagare och polis är det svårt att 
bedriva förundersökningar där målsäganden finns över hela Sverige och bolagen 
som säljer annonserna har sitt säte i Stockholm. Varje fall som anmäls är 
förhållandevis litet och antalet fall i varje distrikt tämligen få. Hanteras 
anmälningarna var för sig uppträder inget mönster. Fallen är komplicerade och det 
är svårt att styrka brott eller finna någon skäligen misstänkt person. En utredning 
mot oseriösa annonsförsäljare blir mycket resurskrävande och de mindre 
distrikten har helt enkelt inte möjligheter att avsätta poliser och åklagare under så 
lång tid.  
 
Enligt kriminalinspektör Benny Karlsson på Ekoroteln i Västerås är en 
grundläggande orsak till att det är svårt att få stopp på annonsskojarna, att varje 
polismyndighet har ett internt anmälningssystem, kallat RAR. Det finns dock 
inget samband mellan de olika lokala polismyndigheternas RAR-system, vilket 
gör att man har mycket svårt att få ett helhetsbegrepp över de anmälningar som 
gjorts runtom i landet. Man kan exempelvis inte följa en pågående brottslighet 
som går från län till län32. 
 
Skojarna utnyttjar reglerna för förenklad ansökan om betalningsföreläggande till 
att sätta press på sina ofrivilliga kunder. 
 
Torsten Frejdeborn anser att det krävs en handlingsplan att agera efter när nya 
massutskick sker. Särskilt reglerna kring ansökan om betalningsföreläggande 
måste få en översyn. De företag som sysslar med den aktuella verksamheten kan 
misstänkas för skattebrott och gäldenärsbrott. Det kan därför finnas en anledning 
att samordna handläggningen för att hinna stoppa verksamheten innan det bara är 
en målvakt kvar i bolaget. 
 

                                                 
32 Rikskriminalpolisen, a.a. 
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3.9 Intervju med seriöst annonsföretag 
 
Det finns en mängd oseriösa annonsföretag i Sverige. Oftast är en del i deras 
tillvägagångssätt att efterlikna en seriös och välkänd produkt så mycket som 
möjligt. Detta förfarande måste inte bara skada de som blir lurade utan även de 
seriösa annonsföretagen. 
 
Vi har varit i kontakt med ett seriöst annonsföretag för att ta reda på hur de ser på 
problemet. Företagsfakta i Klippan ser annonsskojeriet som ett klart problem, men 
tror själva att det inte påverkar deras försäljning något nämnvärt. Istället tvingar 
de dem till att vara tydligare och rakare i sin marknadsföring och kundkontakt. 
 
Deras kunder består till största del av stamkunder som återkommer år efter år. 
Lika snabbt som ryktet sprids om annonsskojare mellan företagen, sprids de 
seriösa företagens goda rykte. Det största problemet som Företagsfakta ser är att 
deras kunder luras att betala räkningar som kunderna tror kommer från deras 
företag. Det har enligt Företagsfakta hänt, och det kommer troligtvis att hända 
igen. Eftersom det är svårt att komma åt skojeriet på den rättsliga vägen, så 
handlar det mycket om att företagen måste vara mer vaksamma med sina 
betalningar. Det är nog det enda sättet att få denna verksamhet att upphöra. Har 
man bra kontroll på sin bokföring, skall inte en bluffaktura kunna slippa igenom. 
Det är nog här som företagen kan bli bättre, anser Företagsfakta. 
 
Men man kan inte bortse från att annonsskojarna förstör de seriösa 
annonsbolagens rykte på marknaden. Även om försäljningen inte påverkas 
nämnbart, så får företaget sätta in mer resurser vid försäljning, för att undvika 
missförstånd.33 
 
3.10 Sammanfattning 
 
Företag som bedriver annons- och fakturabedrägerier har på senare år växt, och 
omsätter idag runt en miljard kronor om året. Denna typ av företag utnyttjar kända 
bolagsnamn eller produkter för att lura kunder på pengar. På grund av att antalet 
anmälningar mot dessa företag ökade startade Rikskriminalpolisen hösten 2001 
ett projekt med syfte att kartlägga denna typ av ekonomisk brottslighet. Resultatet 
blev iBase, en databas som innehåller information rörande 800 bolag och närmare 
1 600 personer som misstänks för denna typ av ekonomisk brottslighet. Denna 
databas lades emellertid ner i juni 2003 pga ekonomiska skäl.  
 
Blufföretagen använder sig även av olika bolagsformer såsom aktiebolag, 
kommanditbolag och till viss del handelsbolag, och dessa utgör sk lagerbolag. 

                                                 
33 Intervju FöretagsFakta, Klippan 
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Detta försvårar utredningar som görs på verksamheten genom målvaktssystem 
och komplicerade interna bolagsägande. Bolagen utnyttjar dessutom anonyma 
adresser och sprider sin verksamhet över hela landet, vilket gör att man får en mer 
ostörd miljö att agera i. De inbetalda pengarna flyttas systematiskt mellan olika 
bolag och personer för att till sist ”försvinna”. Genomgående tyder bolagens 
tillvägagångssätt på en välorganiserad verksamhet med flera stora aktörer. 
 
Rekryteringen till den här typen av företag sker oftast helt öppet. Man annonserar 
efter ”hungriga säljare” via exempelvis olika förmedlingar. Som nyanställd kan 
företaget ge sken av att vara ett seriöst bolag, men snart visar sig företagets rätta 
sida. Som säljare får man ta del av ett manus som sedermera används vid 
försäljning av olika former av annonser. Detta manus utgör en del av företagens 
försäljningsstrategi, vilket ska få säljaren att vilseleda kunden. 
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4. Rättsfall och motioner 
 
Det finns få domar kring fakturaskojeri fastän det är en utbredd verksamhet. En 
anledning kan vara att den här sortens brottslighet är svårutredd. Var för sig läggs 
ofta en enstaka anmälan om annonsskojeri ned, men många fall bildar ett mönster. 
Det krävs att en åklagare tar tag i ett ärende och samlar ihop fall över hela landet.  
 
Det finns ett fåtal domar från TR, och ett från HovR. Inget fall har än så länge 
överklagats och föranlett en dom i HD. Nedan följer referat och diskussion kring 
ett fall från TR samt ett från HovR. 
 
4.1 Rättsfallsreferat Svea Hovrätt B2323-03 
 
Thomas Nilsson och Daniel Frisk startade den 14 januari 2000 företaget Svenska 
Medax AB. Verksamheten i bolaget bestod av försäljning av annonser via telefon 
och fax på ett sätt som anses vara bedrägligt. Bolaget försattes i konkurs den 11 
maj 2001.  
 
För tiden som bolaget var verksamt saknas viss bokföring och ett antal 
verifikationer. Bolaget omsatte under verksamhetstiden omkring 1,78 miljoner 
kronor, baserat på bolagets kundfakturor. 
 
Bolaget hade ett tiotal anställda säljare. Thomas var styrelseledamot i bolaget och 
Daniel Frisk var styrelsesuppleant. Båda var firmatecknare. Rollfördelningen 
mellan dem var sådan att Thomas som VD var ensam ansvarig för att bolagets 
bokföringsskyldighet fullgjordes. Thomas anlitade en bokföringsbyrå för detta 
ändamål. 
 
De första månaderna bedrev Thomas och Daniel verksamheten utan anställda, 
därefter anställdes ett antal säljare. Bolaget gav ut två kataloger kort innan bolaget 
försattes i konkurs. Katalogerna hette Företagsfaktadelen och Kommunfakta. 
Dessa innehöll ett antal företag med adressuppgifter, telefonnummer osv. 
 
Grovt bedrägeri 
 
Säljarnas arbete gick till på följande sätt. De fick listor av Daniel över företag som 
de skulle ringa till. Listorna togs fram dels genom Gula Sidorna, dels från en 
sammanställning över företag med fler än fem anställda som Thomas haft med sig 
till bolaget. Vid telefonförsäljningen följde säljarna särskilda säljmallar som 
Thomas och Daniel försedde dem med. Mallarna var gjorda av Daniel efter 
mönster av säljmallar från sin tidigare arbetsplats. 
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Vid kontakten mellan säljarna och företagen framträdde ett tydligt mönster. Den 
som ringdes upp, kunden, förmedlades på olika sätt den felaktiga uppgiften att 
företagets uppgifter redan fanns i deras kataloger. Uppgifterna skulle kontrolleras 
och eventuellt kompletteras omgående då katalogen skulle gå till tryck. För att 
vilseleda kunden användes olika sätt, muntliga och skriftliga, för att få denne att 
associera till kända kataloger som redan fanns på marknaden. 
 
Det inledande syftet med telefonsamtalet var att bolaget skulle få skicka en 
handling via fax till företaget, för att kunden skulle kunna kontrollera och 
eventuellt komplettera företagsuppgifterna på handlingen. Vid en någorlunda 
noggrann läsning av hela handlingen kan det eventuellt framgå att det kan vara 
fråga om en order, och att det kan vara förenat med kostnader att underteckna 
denna. Kort tid efter att handlingen skickats ringde säljaren upp på nytt för att 
skynda på kunden och ”stressa” fram ett undertecknande av handlingen innan 
kunden hunnit läsa igenom den. Säljaren var instruerad att få kunden att 
koncentrera sig på den ruta i mitten av handlingen där företagets uppgifter fanns 
antecknade samt att förmå kunden att snabbt underteckna handlingen och faxa 
tillbaka den. Ordet underteckna skulle emellertid inte användas utan något mer 
informellt ord. Detta gjorde att kunderna i många fall inte uppfattade att det var 
frågan om en order och att ett undertecknande kunde innebära att kunden ingick 
ett avtal med företaget som skulle medföra en kostnad. Förhållandena doldes 
också enligt instruktioner medvetet av säljarna vid telefonsamtalen. De kunder 
som förstått att det skulle kosta pengar, har trott att det varit fråga om att förnya 
en redan befintlig annons. 
 
De två kataloger med annonser som företaget gav ut är av enkelt utförande och 
användbarheten verkar vara begränsad med hänsyn till de få annonser som den 
innehöll. 
 
Kunderna har vid telefonsamtalen med säljarna förmedlats en oriktig uppfattning 
genom dels de uppgifter säljarna lämnat eller avsiktligt utlämnat, dels det sätt 
varpå säljarna uppträtt. Kunderna har lurats att underteckna och återsända den 
faxade handlingen i tron att det endast varit fråga om en uppdatering av 
företagsuppgifter eller att de förnyat en redan befintlig annons. Det framstår som 
uppenbart att handlingen utformats med två syften. Dels att kunden under stress 
inte skall rikta någon uppmärksamhet mot den del av handlingen som innehåller 
orden order eller prisuppgift. Dels sedan handlingen väl återsänts undertecknad, 
skall kunna invända att det inte har framgått av handlingen att det var fråga om 
order.  
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Sammantaget finner TR att det förfarande som bolagets säljare har använt sig av 
inneburet ett medvetet vilseledande av kunderna, och klart överskrider den lagliga 
gränsen. Ett vilseledande i den meningen som krävs för att ansvar skall kunna 
utkrävas bör därför anses ha skett.  
 
Den disposition som kunderna genom vilseledandet har förmåtts till, nämligen att 
underteckna och återsända den av bolaget översända handlingen. Denna har 
inneburit en beaktansvärd fara för slutlig förlust för kunderna, samt en 
beaktansvärd fara för att bolaget skulle få motsvarande vinning. Vilseledandet har 
skett systematiskt och bolagets hela verksamhet har varit uppbyggd på detta 
brottsliga förfarande. Ansvariga för förfarandet har Thomas i egenskap av 
styrelseledamot och firmatecknare, samt Daniel i egenskap av styrelsesuppleant 
och firmatecknare varit. De har byggt upp verksamheten och styrt denna genom 
direktiv till personalen. 
 
Thomas och Daniel skall därför dömas för bedrägeri. De brott de funnits skyldiga 
till bör bedömas som grovt bedrägeri med hänsyn till att verksamheten bedrivits 
systematiskt och riktat sig mot en större krets och därmed varit av särskilt farlig 
art.  
 
Grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll  
 
Thomas har uppsåtligen och oaktsamt underlåtit att bokföra affärshändelser samt 
underlåtit att upprätta eller bevara verifikationer avseende affärshändelserna. Pga 
detta kan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak 
bedömas med ledning av bokföringen.  
 
Bolaget, Svenska Medax AB, har från den 1 januari 2001 till konkursen den 11 
maj 2001 åsidosatt sin bokföringsskyldighet på ett sätt som hindrar en bedömning 
av rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning. Detta åsidosättande är 
straffbart om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 
 
Thomas hade ansvaret för att bokföringen i bolaget utfördes enligt lag. 
Bokföringsbrottet bör bedömas som grovt eftersom skyldigheten helt åsidosatts, 
för att bolaget haft anställda, samt att bolagets omsättning varit hög under 
perioden. 
 
Genom att bokföring saknats i bolaget under perioden, har detta gett upphov till 
fara för myndigheters kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt 
eller avgift allvarligt skulle försvåras. Thomas skall därför även dömas för 
försvårande av skattekontroll. Eftersom det skett systematiskt skall brottet anses 
som grovt. 
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Påföljd 
 
- TR:s dom 
 
Thomas och Daniel döms för grovt bedrägeri, med hänsyn till att verksamheten 
bedrivits systematiskt och riktat sig mot en större krets och därmed varit av 
särskilt farlig art. 
 
Thomas döms även för grovt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll. 
 
Både Thomas och Daniel beläggs med näringsförbud i tre år. 
 
Thomas döms till ett års fängelse medan Daniel får en villkorlig dom samt ett 
högt bötesstraff.  
 
– HovR:s dom 
 
Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att fängelsestraffets längd 
bestäms till 1 år och 6 månader. 

 
4.2 Rättsfall Köpings Tingsrätt DOM B86-99 
 
Sveriges hittills största mål gällande annonsbedrägeri blev en stor framgång för 
Polisen och Åklagarmyndigheten. Samtliga åtta åtalade blev dömda på alla 37 
åtalspunkter utom en av Köpings Tingsrätt. Två av huvudmännen blev dömda till 
det strängaste straff som utdömts för sådan här brottslig verksamhet - tre års 
fängelse samt sex års näringsförbud.  
 
De åtta är dömda för: grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, försök till 
bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott, brott mot upphovsrättslagen, brott mot 
låneförbud i aktiebolagslagen, urkundsförfalskning, osant intygande, häleri. Två 
av huvudmännen har fått tre års fängelse samt näringsförbud i sex år. Två har fått 
ett år och sex månader samt näringsförbud i fem år. En fick fängelse i ett år och 
tre månader samt näringsförbud i fem år. Två fick 1 års fängelse. En fick 8 
månaders fängelse. Trädklykan AB (före detta RR Media AB) har ålagts 
företagsbot med 400 000 kronor. 
 
Vi har valt att koncentrera oss på åtalspunkt 3, då denna berör grovt bedrägeri och 
försök till grovt bedrägeri.  



 31

Gärning 
 

Närdin, Antonsson och Tingström har tillsammans under perioden december 1998 
till april 1999 i The Rennington World AB:s, nedan benämnt TRW, vilselett 
företrädare för olika målsägande att köpa annonser som ej varit beställda. Den 
totala summan för detta uppgick till 179 710 kronor. Detta har medfört vinning 
för bolaget och skada för målsäganden. Fara för brottets fullbordan har förelegat. 
Förutom att den katalog, vari annonserna skulle införas, inte varit tryckt utan 
istället kopierad och inte heller haft den spridning och upplaga som utlovats, har 
vilseledandet förekommit i olika former enligt nedan: 

 
1. Genom att felaktigt påstå att målsäganden tidigare annonserat i katalogen. För 
att ge sken av att annonsbeställning skett har i något fall målsägandens 
namnteckning påförts orderbekräftelsen genom förfalskning, kopiering eller 
annan dylik åtgärd, vilket inneburit fara i bevishänseenden. 
 
2. Genom oriktiga påståenden att katalogen gått i tryck eller är under tryckning 
och att annonsen därför inte kan avbeställas. 
 
3. Genom påståenden att kunden i översänd handling bara skulle bekräfta 
riktigheten av uppgifter om företaget trots att det rört sig om en orderbekräftelse. 
 
4. Genom att säljaren vid angivande av annonspriset avseende ett införande dölja 
att senare översänd orderbekräftelse, som undertecknats av kunden, avsett två 
införanden för minst det dubbla beloppet. 
 
Närdin, Antonsson och Tingström skall anses som gärningsmän beträffande 
samtliga annonsförsäljningar, då de som tidigare nämnt tillsammans bedrivit 
verksamheten i TRW. De har vidare planerat verksamhetens försäljning av 
annonser på så sätt som ovan nämnts. 
 
Enligt TR:n är brotten att anse såsom grova då de skett systematiskt, varit av 
särskild farlig art och avsett betydande värde och skall alltså bedömas efter 
BrB 9:3. 
 
-Tingsrättens dom 
 
Köpings Tingsrätt kommer fram till att Närdin, Antonsson och Tingström skall 
ses som gärningsmän beträffande de enligt TR:s bedömning begångna 
gärningarna. De har alltså tillsammans och i samförstånd uppsåtligen medelst 
vilseledande förmått företrädare för målsäganden att köpa annonser med angiven 
vinning och skada som följd. De har även tillsammans och i samförstånd försökt 
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förmå målsäganden att köpa annonser, vilket om brottet fullbordats skulle ha 
medfört vinnig och skada enligt åklagarens påståenden. Härvid har det förelegat 
fara för brottets fullbordan. Närdin, Antonsson och Tingström skall därför dömas 
till bedrägeri och försök till bedrägeri. Beloppen medför i sig, enligt TR:s 
bedömande, inte att brotten borde rubriceras som grova. De ”säljmetoder” som 
använts har dock präglats av förslagenhet, och de tilltalade har på ett systematiskt 
sätt försökt och lyckats att vilseleda företag till att köpa dessa annonser. De har 
utnyttjat företagens villighet att marknadsföra sig med hjälp av annonsering. Med 
hänsyn till detta finner Köpings Tingsrätt att vid en samlad bedömning av brotten 
att de bör rubriceras som grovt bedrägeri samt försök till grovt bedrägeri. 

 
4.3 Kriterier för en fällande dom 
 
Vid bedömning av frågan om ett förfarande varit sådant att ansvar skall utkrävas 
för bedrägeri är frågan till att börja med om bolagets anställda genom förfarande 
har vilselett de enskilda näringsidkarna och de företrädare för juridiska personer 
(kunderna) som hörs i målen. Vilseledande betyder helt allmänt att förmedla en 
oriktig uppfattning om något till någon. Vilseledandet skall bedömas från den 
vilseleddes perspektiv.  
 
Ett vilseledande kan ske, inte bara genom att gärningsmannen uttryckligen uttalar 
en lögn till en annan person som denne låter sig påverkas av, utan även genom att 
gärningsmannen genom sitt sätt att uppträda vilseleder personen. 
 
Alla fall av vilseledande anses emellertid inte vara sådan att det kan utkrävas 
ansvar. Vilseledandet måste innefatta ett klart överskridande av den gräns som 
enligt allmän uppfattning gäller. Var gränsen går mellan en försäljningsteknik 
som lagligen kan användas mellan näringsidkare trots att den kan betecknas som 
”lite ful” och ett förfarande som bör medföra ansvar kan vara svårt att närmare 
ange. 
 
Den teknik som skojeribolagen, genom sina säljare, ofta använder sig av, måste 
emellertid anses klart överskrida den lagliga gränsen. Ett vilseledande i den 
meningen som krävs för att ansvar skall kunna utkrävas bör därför anses ha skett. 
Den disposition som kunderna genom vilseledandet förmås till, nämligen att 
underteckna och återsända den av bolaget översända handlingen, innebär en 
beaktansvärd fara för slutlig förlust för kunderna samt en beaktansvärd fara för att 
bolaget skall få motsvarande vinning. Vilseledandet sker systematiskt och 
bolagets hela verksamhet är uppbyggd på detta brottsliga förfarande. 
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4.4 Kommentarer till rättsfall 
 

För att lyckas med ett åtal mot ett skojeribolag krävs att man finner tillräckligt 
många målsäganden för att kunna visa att företaget gått systematiskt tillväga. 
Eftersom skojeribolagen ofta sprider sin verksamhet kan detta vara svårt att 
uppnå. I rättsfallen som beskrivits ovan finns det mellan nio och trettiofyra 
målsägande, vilket i vartdera fallet räckte för att påvisa att bedrägeriet varit riktat 
till en större krets. I frågan huruvida deras utskick varit vilseledande ansåg TR:n 
att så varit fallet och att ansvar skulle utkrävas. Genom att medvetet och 
systematiskt försöka lura ”kunderna” att betala, har annonsskojarna utsatt dem för 
en risk för förlust och motsvarande vinning för företaget.  
 
Bedrägeribrottet anses som grovt, eftersom det varit riktat mot en större krets och 
därför ansetts vara av särskilt farlig art. Detta borde innebära att de flesta 
skojeribolag gör sig skyldiga till grovt bedrägeri, eftersom utskicken är riktade till 
klart fler företag än nio. Ofta handlar det om tusentals utskick. 
 
4.5 Motioner och betänkande 
 
På grund av rådande brist på svensk rättspraxis har vi tagit del av lagutskottets 
betänkande avseende fakturaskojeri och modemkapning. Svenska politiker är väl 
medvetna om dagens växande problem inom denna form av organiserad 
ekonomisk brottslighet och vill därför se en förändring av svensk lagstiftning. I 
betänkandet behandlar utskottet elva motioner med krav på åtgärder från 
regeringens sida i syfte att förhindra sk fakturaskojeri och modemkapning. Detta 
arbete kommer emellertid inte att behandla motioner angående modemkapning då 
detta faller inom ramen för avgränsningarna. 
 
Lagutskottets betänkande 2003/04:LU13 
 
I betänkandet beskrivs fakturaskojeri som en negativ säljmetod eller en negativ 
avtalsbindning. Vid denna typ av förfarande erhåller näringsidkare och 
konsumenter fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden avseende 
produkter som inte har beställts. Mottagaren blir på detta sätt vilseledd i fråga om 
betalningsskyldigheten. Oftast har mottagaren inte ens fått någon vara levererad 
eller tjänst utförd. 
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Om detta står skrivet i Marknadsföringslagen (1995:450) 
 
12 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till någon 
som inte uttryckligen har beställt dem och därvid vilseleda mottagaren om dennes 
betalningsskyldighet. 
 En näringsidkare får vid marknadsföringen inte heller i annat fall tillställa någon 
fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden avseende produkter som 
inte uttryckligen har beställts och därvid vilseleda mottagaren om dennes 
betalningsskyldighet. 
 
Överträdelse av bestämmelsen kan föranleda förbud vid vite, 
marknadsstörningsavgift och skadeståndsskyldighet enligt 14, 22 och 29 §§ i 
MFL. 
 
I många fall kan denna typ av förfarande också vara straffbart som bedrägeri 
enligt BrB 9 kap. 
 
Fakturaskojeri har främst drabbat näringslivet men har på senare år även drabbat 
enskilda personer och föreningar. Dessa har erhållit fakturaliknande handlingar 
från exempelvis försäkringsbolag, teleoperatörer och kommuner. 
 
I motion L208 av Barbro Feltzing (mp) framhålls att företag som bedriver 
verksamhet som fakturaskojeri ofta har ett stort antal konkurser bakom sig. Man 
yrkar därför att införa regler i KöpL som innebär att den som varit inblandad i 
fem eller fler konkurser är förhindrad att driva fortsatt näringsverksamhet. 
Motionen begär vidare en översyn av lagstiftningen i syfte att undersöka om det 
krävs lagändringar för att förhindra fakturaskojeri. 
 
I motion L321 av Viviann Gerdin (c) begärs att mer resurser måste avsättas för 
utredning och åtal av oseriösa företagare som använder sig av bluffakturor. I 
motionen skrivs det vidare om fakturaskojarnas ibland hotfulla inkassobolag som 
används för att driva in påstådda fordringar. Reglerna för inkassoföretagens 
arbetsmetoder bör därmed ses över. 
 
I motion L322 av Nils Fredrik Aurelius (m) begär motionären att fakturaskojeri 
skall angripas på flera fronter. Regeringen skall överväga lagändringar som 
innebär att kreditupplysningsföretag får upplysa om att en person är dömd för 
ekonomisk brottslighet och att oskäliga ansökningar om betalningsföreläggande 
kan föranleda skadeståndsskyldighet. 
 
I motion L325 av Mikael Odenberg m fl (m) framför man ett antal olika förslag 
för att komma till rätta med fakturaskojarna. Man vill införa en konkurskarantän 
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vid ett visst antal konkurser, samt en översyn av MFL och reglerna för 
registrering av ansökningar om betalningsförelägganden i KruL. Snabbare och 
mer effektiva rutiner hos PRV när det gäller ändringar i bolagsregistret, kontroll 
av målvakter och aktiekapital samt likvidation av företag som saknar revisorer. 
Motionen framhåller behovet av en lagstiftning mot fakturabedrägeri, samt att 
man vill tillsätta en handlingsinriktad ekobrottskommission mot bedrägerier 
gällande fakturor. 
 
I motion L328 av Agneta Ringman m fl (s) understryks att straffen för bedrägeri 
genom fakturaskojeri måste skärpas. Fakturabedrägeri är inte enbart en brottslig 
verksamhet utan även ett hinder mot företagsamheten. 
 
I motion L342 av Britt-Marie Lindkvist (s) och Anders Karlsson (s) framhålls 
vikten av åtgärder mot fakturaskojarna. Man föreslår att KFM och 
kreditupplysningsföretag skall införa rutiner för att lättare upptäcka om man 
behandlar fakturor från oseriösa företag och då ej registrera dessa. PRV bör även 
få en tydligare roll på området, och införa skärpta rutiner vid granskning av 
revisorer och aktiekapital. 
 
Betänkandet nämner också de pågående arbete som bl a Svensk Handel bedriver. 
Man har under de senaste åren försökt motverka fakturaskojeri genom olika 
former av information och rådgivning. Man har inrättat en sk varningslista 
(återfinns i bilaga 4), som finns tillgänglig genom deras hemsida, där man anger 
företag som ägnar sig åt fakturaskojeri. Svensk Handel har tillsammans med 
Svenskt Näringsliv i december 2003 lagt fram två framställningar till 
Regeringskansliet med förslag till åtgärder för att förhindra fakturaskojeri. I 
framställningarna föreslås bl a att Postgirot skall ges möjlighet att vägra företag 
som ägnar sig åt fakturaskojeri att öppna postgirokonto. 
 
Utskottet delar motionärernas uppfattning att fakturaskojeri och modemkapning 
utgör allvarliga samhällsproblem. Denna typ av verksamhet har på senare år växt 
och drabbar idag inte enbart näringslivet utan även enskilda konsumenter. 
Utvecklingen av seriös näringsverksamhet i de berörda branscherna har därför 
försvårats avsevärt. Det ökande antalet fakturabedrägerier utgör en del av en 
växande organiserad ekonomisk brottslighet och en översyn av lagstiftningen är 
därför att rekommendera. Vidare bör denna kompletteras med ett ökat samarbete 
mellan olika myndigheter och berörda aktörer. 
 
Vad som sålunda anförts i reservationen bör riksdagen, med bifall till motion 
L225 yrkande 2 (handlingsinriktad ekobrottskommission) och med avslag på 
motionerna L208, L280, L321, L322, L323, L325 yrkande 1, L327, L328, L342, 
L349 och T473 yrkande 2, som sin mening ge regeringen till känna. 
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4.6  Kommentarer till lagutskottets betänkande 

 
I detta betänkande nämns MFL som ett medel för att döma företag som bedriver 
annons- och fakturabedrägerier. Det största problemet med att döma företag efter 
denna lag är hur fastställande av det belopp som skall betalas i exempelvis 
marknadsstörningsavgift blir. Denna typ av företag har förmodligen ingen 
lättillgänglig bokföring och dess omsättning kan i vissa fall vara väldigt svår att 
beräkna. Lagen säger emellertid att man i dessa fall skall uppskatta ett belopp, och 
detta belopp anser vi skall vara kännbart. Detta är det enda sätt att avskräcka 
personer att fortsätta att bedriva den här typen av verksamhet. 
 
Personer som bedriver sådan här verksamhet har oftast många konkurser bakom 
sig och därför syftar motionerna L208 och L325 på att införa en ny 
lagbestämmelse i KöpL. Denna skulle innebära att en person som varit inblandad 
i fem eller fler konkurser är förhindrad att driva fortsatt näringsverksamhet. Vi 
anser dock att detta förfarande inte är lämplig för ändamålet, då dessa personer 
snart har metoder för att kringgå detta problem. Med dagens målvaktssystem och 
komplicerade ägarförhållanden skulle man ha mycket svårt att bevisa vem som 
skall beläggas med näringsförbud etc. Detta förfarande skulle göra att processen 
med att bilda nya företag skulle ta längre tid. På kort sikt kan det fungera, men på 
lång sikt skulle företagen hitta nya sätt att kringgå lagen. 
 
I motion L322, L325 och L342 vill man se över reglerna för vad 
kreditupplysningsföretag får upplysa om enligt KruL. Man vill exempelvis införa 
att dessa företag skall få upplysa om att en person är dömd för ekonomisk 
brottslighet. Detta tillägg borde då införas i KruL 6 § där uppgifter såsom 
betalningsförsummelser, kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas. 
Motionärerna anser vidare att kreditupplysningsföretag och KFM borde ha bättre 
inblick i vilka betalningsförelägganden man behandlar. Ett ökat samarbete mellan 
dessa organisationer skulle innebära att drabbade kunder inte skulle få oönskade 
betalningsförelägganden som härrör från blufföretag. 

 
I motion L321 vill man också se över reglerna för inkassoföretag. Många gånger 
använder sig blufföretag av något hotfulla indrivare. Vi anser därför att 
Datainspektionen som beslutar om vem som får bedriva sådan här verksamhet bör 
skärpa sig i sina rutiner. 
 
I motion L325 och L342 vill man även förbättra PRV:s rutiner för olika 
handläggningar. Detta gäller främst ändringar i bolagsregistret, kontroll av 
målvakter och aktiekapital, samt likvidation av företag som saknar revisorer. Som 
nämndes i kapitel tre är blufföretagen oftast sk lagerbolag. Dess verksamhet kan 
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börja bedrivas efter endast några dagar, medan det vid ett normalt förfarande tar 3 
– 5 veckor att börja verksamheten. Lagerbolagen kan även kringgå kravet på ett 
aktiekapital om 100 000 kr. Enligt Svensk Handel görs detta genom att skriva 
”kvitteras” i det extra stämmoprotokoll som upprättas. PRV bör då ha bättre 
rutiner för att kontrollera att det verkligen finns ett aktiekapital. Vilka målvakter 
som skojeribolagen använder sig av bör också ses över. Svensk Handel vill införa 
en maxgräns för hur många konkurser en målvakt varit inblandad i och på så sätt 
belägga personer med näringsförbud.  
 
4.7 Marknadsföringslagen 
 
Marknadsdomstolen är en instans som skulle kunna stoppa olika skojeriföretag. 
KöpL som gäller mellan två företag anger inga ångerveckor vilket kan göra det 
svårt för det vilseledda företaget att få rätt. Detta betyder dock inte att 
marknadsföring får ske på vilket sätt som helst. I ett pilotmål i Marknads-
domstolen fastslås att det enligt MFL är förbjudet att översända order, 
annonskorrektur eller andra liknande handlingar utan en uttrycklig beställning 
eller begäran om att få en korrektur. Detta är något som de flesta skojeriföretag 
inte bryr sig om. Förhoppningarna är att detta fall skall stoppa många 
skojeriföretags utskick. Advokat Monique Wadstedt var den som drev målet. I en 
intervju till Dagens Nyheter förklarar hon34: 
 
”- Tingsrätten gör en avtalsrättslig bedömning. Med den här domen visar att om 
Tele & Företagsfakta skickar en orderbekräftelse eller annonskorrektur utan 
någon tidigare kontakt så har de gjort något som är marknadsrättsligt förbjudet. 
Det här borde påverka tingsrätternas syn på om något avtal har kommit till stånd 
eller ej.” 
 
”- Som jag ser det är den här domen den enda livboj en drabbad har. Den är klar 
och tydlig på vad man inte får göra enligt markandslagstiftningen. Jag anser att 
alla som känner sig vilseledda ska skicka över domen till Tele & Företagsfakta 
och påpeka fel i försäljning enligt domen.” 
 
Tele & Företagsfakta är ett av de mer kända skojeriföretagen och ständigt 
kommer nya anmälningar in mot dem till Svensk Handel. 

                                                 
34 Svensk Handel, a.a. s.17 
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5 Slutsats 
 

Annons- och fakturabedrägeri utgör idag en väsentlig del av den ekonomiska 
brottsligheten i Sverige. Polisen skapade pga de ökade anmälningarna en databas, 
iBase, som kom att innehålla information omkring 1600 personer och 800 bolag. 
Databasen lades emellertid ner av ekonomiska skäl. Nedläggningen av iBase 
anser vi inte var ett bra beslut i strävan efter att stävja dessa brott, då denna 
databas var rikstäckande och underlättade polisens ofta komplicerade utredningar. 
Denna typ av brottslighet verkar ha fått låg prioritet i förhållande till andra brott, 
vilket kan bero på att utredningarna är både tids- och resurskrävande. 
 
Av fakturorna att döma bör dessa inte passera ett väl fungerande ekonomisystem. 
Ekonomisystemen bör ha ett fungerande attestsystem som gör att man upptäcker 
en bluffaktura innan det är för sent. Av dessa fakturor framgår det vid noggrann 
läsning klart och tydligt att det rör sig om antingen order eller erbjudande. 
Utformandet av erbjudandet (Vasa Energi, bilaga 1) som beskrivs i uppsatsen 
anser vi dock vara alltför snarlik en äkta faktura. Att lagstifta emot denna typ av 
erbjudanden kan emellertid vara komplicerat, då det ändå framgår att det är ett 
erbjudande. 
 
Svårigheten i denna uppsats har varit att det finns så få fällande domar på området 
som rör annons- och fakturabedrägeri. Det gemensamma tillvägagångssättet i de 
båda fallen har varit säljmetoderna man använt sig av. Säljmetoderna har uppfyllt 
kriterierna för vilseledande och därför bör brotten anses som bedrägeri. Genom 
vilseledandet har en fara för förlust förelegat hos målsäganden och motsvarande 
vinning hos skojeriföretagen. Skojeriföretagen hävdar emellertid att det inte rör 
sig om något vilseledande från deras sida. Av utskicken framgår att det rör sig om 
erbjudanden eller order. 

 
Detta gör det svårt för åklagaren att fastställa om det handlar om bedrägeri eller 
ej. Enligt AvtL är en undertecknad order bindande, då underskriften fungerar som 
en accept på anbudet. Anbudet torde dock ej vara gällande då man ser på de 
säljmetoder som skojeriföretagen använder sig av. Dessa säljmetoder är avsedda 
att vilseleda kunden att ingå avtal som innebär risk för ekonomisk förlust hos den 
drabbade och motsvarande vinning för skojeriföretaget. Det är detta som TR:n 
och HovR:n tagit fasta på i de behandlade rättsfallen. Detta förfarande kan även 
angripas utifrån MFL, där det klart och tydligt framgår att det är förbjudet att 
översända order, annonskorrektur eller andra liknande handlingar utan en 
uttrycklig beställning eller begäran om att få en korrektur. 
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I enlighet med Mikael Odenberg m fl framförande i motion L325 anser vi också 
att en handlingsinriktad ekobrottskommission bör upprättas. Detta för att 
underlätta samarbetet mellan olika myndigheter och på så sätt lyckas upprätta fler 
åtal mot skojeriföretag som bedriver annons- och fakturabedrägerier. 
 
Avslutningsvis anser vi att befintlig lagstiftning räcker till. Svagheten inom detta 
område är att det saknas en vägledande rättspraxis, samt att utredningsarbete 
försvåras av polis och åklagares uppdelning i distrikt. 
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Bilaga 2 
 
Ja, hej, Mitt namn är ……… 
 
Jag söker chefen själv Hos Er! 
 
Personen uppger ett namn på chefen 1, Ja! Just Det! (notera ner namnet 
på Chefen) 
 
 
Ja! De är jag 2, Vad var ditt namn (Chefen säger sitt namn) (notera ner namnet på 
Chefen) 
 
Ja det var (Chefens namn) jag talade med vad bra! 
 
 
Mitt namn är ……………………………… och jag ringer från kf / ff igen 
 
 
Jag sitter här i vanlig ordning och sammanställer Era företagsuppgifter nu igen. 
Ni ligger ju med under (deras bransch) med namn, adress och telefonnummer. 
 
Så vitt jag förstår har det tillkommit e-mail & en hemsida för Er del. 
 
 
OM NEJ! Ni är fortfarande kvar på (deras adress)..OK (Chefens namn) Jag faxar 
över så får du själv se att eran adress och telefon stämmer 
 
 
OM JA! JAA OK jag gör så att jag faxar över det vi har på Er. Så får du själv se 
att eran adress och telefonnummer stämmer. Så lämnar jag två tomma rader så 
kan du fylla i det du nämnde till mig. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
SVENSK HANDELS VARNINGSLISTA  
Här är merparten av de företag som fanns på Svensk Handels Varningslista den  
12 maj 2003. Internet-adressen är http://www.svenskhandel.se/varninglist.asp  
 
Din Företagsdel    STOCKHOLM 
Din kommun Del    SUNDBYBERG 
Din Kommun Del    BROMMA 
Din KommunDel    STOCKHOLM 
Din Lokal Del    UPPSALA 
Din Lokala Del (olika orter)   BROMMA 
Din Lokala Telefonkatalog   STOCKHOLM 
DinDel Sverige    STOCKHOLM 
Elkraft AB    JÖNKÖPING 
EPU     SOLNA 
European City Guide   BARCELONA 
EuroTradeForum    SOLLENTUNA 
FKR Internet AB    STOCKHOLM 
Företags Guiden    STOCKHOLM 
Företags Katalogen informatören   MALMÖ 
Företagsdelen    STOCKHOLM 
FöretagsDelen (olika orter)   SOLNA 
FöretagsFaktadelen    UPPSALA 
FöretagsGuiden 2003   STOCKHOLM 
Företagskatalogen    JÖNKÖPING 
Företagskatalogen Sverige   STOCKHOLM 
FöretagsSidorna    BROMMA 
Företagssidorna    STOCKHOLM 
Företagsspektrum    SOLNA 
Gulan.Info AB    MALMÖ 
Har-Exp. Ltd    MALMÖ 
INTERNET-B    MALMÖ 
IT&T International business direct…  SWITZERLAND 
Kalutha i Stockholm AB   BROMMA 
Kommundelen    STOCKHOLM 
Kommundelen (Olika orter)   STOCKHOLM 
Kommundelen med kommunens…  STOCKHOLM 
Kommunguiden    STOCKHOLM 
Kreditsäkerhetstjänst   STOCKHOLM 
Lokala Företags Sidorna   SOLLENTUNA 
Lokala Företagsdelen   HANINGE 
Lokala FöretagsDelen   STOCKHOLM 
Lokala Företagsdelen 2003   STOCKHOLM 
Lokala Företagsdelen ÅR 2001   HANINGE 
Lokala Företagssidorna   STOCKHOLM 
Lokala Katalogen 2003 (olika orter)  ESKILSTUNA 
Lokala Telefonkatalogen   STOCKHOLM 
Lokala Telefonkatalogen (olika orter)  BANDHAGEN 
Lokala Telefonkatalogen (olika orter)  BROMMA 
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Lokaladelen    STOCKHOLM 
LokalaDelen (olika orter)   STOCKHOLM 
LokalaDelen Stockholm   STOCKHOLM 
Lokalkatalogen    STOCKHOLM 
LokalTele    SÖDERTÄLJE 
Medion Presscenter AB   SOLLENTUNA 
Natec AB    MALMÖ 
Nordiska Affärer    STOCKHOLM 
Näringslivets Företagsdel   STOCKHOLM 
Näringslivets Kommundel   STOCKHOLM 
Näringslivets Lokaldel   FARSTA 
Näringslivets Tele&IT.Guide   MALMÖ 
Näringslivs Guiden    SUNDBYBERG 
Persolvo Inkasso AB   MALMÖ 
Prollnova AB    KRAMFORS 
RiksTele    HANNINGE 
Scan Bill    MALMÖ 
Scandinavian Business Systems   MALMÖ 
SFF     BORÅS 
Skand. Kraft & Elnät AB (S.K.E)   JÄRFÄLLA 
SSM     MALMÖ 
Svenska Företagsdelen   SOLLENTUNA 
Svenska Företagsdelen   STOCKHOLM 
Svenska Företagskatalogen   SOLLENTUNA 
Svenska Företagskatalogen   STOCKHOLM 
Svenska Företagsregistret   STOCKHOLM 
Svenska Industrifakta   SOLNA 
Svenska TelefaxRegistret   MALMÖ 
Sveriges Bransch & Företagskatalog  MALMÖ 
Sveriges FöretagsDel   STOCKHOLM 
Sveriges FöretagsDel Prollnova AB  KRAMFORS 
Sveriges KommunFakta   STOCKHOLM 
Tele Info AB Företagsdelen   MALMÖ 
Telefonkatalogen    STOCKHOLM 
Tidningen Kommun & Näringsliv   MALMÖ 
Tidningen Näringslivsguiden   KRAMFORS 
Tour & Travel Guide   Liechtenstein 
Vasa Energi    STOCKHOLM 
yellow business pages   STOCKHOLM 
 


