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Background: Money  laundering  has  increased  particularly  in  recent  years  
and received much attention.  New laws and regulations with  
the aim of preventing and combating money laundering have  
been  introduced.  To  prevent  and  fight  money  laundering  
organizations  have  been  created  on  international  levels.  On  
national  levels  different  official  regulators  have  received  
assignments to participate against money laundering.

Purpose: The purpose of this study is to examine the auditors' approach to
the law of  money laundering.  The study will  also  explain the
auditor's  liability  to  the  anti  money  laundering  act  and
emphasize what the concept of customer due diligence means
for the auditor in relation to the law.

Method: In order to achieve the purpose of the study this survey uses the
qualitative  method.  The  interview  shape  applied  is  semi-
structured  with  a  non-probability  selection.  The  independent
variables  of  the  study  are  the  laundering  act,  the  auditors'
responsibility and costumer due diligence.

Conclusion: The study shows that the money laundering act not has affected
the  auditors'  approach  to  any  greater  extent.  Regarding  the
auditors' responsibility the law is considerable ineffective from a
law  enforcement  perspective  but  can  deliver  positive  results
from a law enforcement purposes. Finally, the study shows that
an effective way to prevent money laundering is to have a good
relationship with the client.
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Bakgrund: Penningtvätt  har under de senaste åren ökat  och fått  mycket
uppmärksamhet.  Nya  lagar  och  regleringar  med  syfte  att
förebygga och bekämpa penningtvätt  har tagits fram. För att
uppnå målen har ett flertal organisationer skapats på nationell
och  international  nivå.  Flera  tillsynsmyndigheter  har  fått
uppdraget att medverka i bekämpning av penningtvätt.  

Syfte: Syftet  med  studien  är  att  undersöka  revisorns  förhållnings-
sätt  till  lagen  om  penningtvätt.  Studien  syftar  även  till  att
redogöra  för  revisorns  ansvar  gentemot  penningtvättslagen
samt  framhålla  vad  begreppet  kundkännedom  innebär  för   
revisorn i förhållande till lagen. 

Metod: För att uppnå studiens syfte har denna undersökning använt sig
av  den  kvalitativa  metoden.  Intervjuformen  som  tillämpas  är
semi-strukturerad  och  studiens  urval  är  ett  icke-
sannolikhetsurval.  Undersökningens  oberoende  variabler  är
penningtvättslagen, revisorns ansvar och kundkännedom. 

Resultat: Studien  visar  att  penningtvättslagen  inte  i  någon  större
uträckning  påverkat  revisorns  förhållningssätt.  Gällande
revisorns  ansvar i  förhållande till  lagen anses lagen tämligen
verkningslös ur  ett  brottsbekämpande perspektiv men kan ha
positiv  verkan ur  ett  brottsförebyggande syfte.  Slutligen visar
studien att ett effektivt sätt att motverka penningtvätt är att ha
en god relation till klienten.

Nyckelord: Penningtvättslagen, revisorns ansvar, kundkännedom
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1 Inledning
I kapitlet presenteras bakgrund till penningtvätt och dess inverkan på samhället. Vidare
redogör  kapitlet  för  studiens  problemdiskussion,  syfte,  frågeställning,  målgrupp  och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Enligt  ekobrottsmyndigheten  (2012)  har  penningtvätt  en  given  plats  inom  den
organiserade brottsligheten. Buchanan (2004) beskriver att penningtvättsföreteelsen är
internationell och sträcker sig över nationsgränser, vilket gör penningtvätt till ett globalt
problem.  Enligt Levi och Reuter (2006) kan penningtvätt spåras redan tillbaka till 1920-
talet och den ökände maffiabossen Al Capone. Han hade vid sin sida en medbrottsling
vid namn Meyer Lanskey och var den förste som etablerade den form av penningtvätt
som  vi  ser  i  dagens  samhälle.  Stora  summor  av  pengar  som  kom  från  hans
spelverksamhet flyttades sonika över till diverse bankkonton i Hong Kong och Schweiz,
vilket ledde till att bevisbördan gentemot honom drastiskt reducerades. 

Enligt EG-direktivet (2005/60/EG) är definitionen av penningtvätt:

 Omvandla eller överföra tillgångar som härstammar från brottslighet eller från 
medverkan till brott i syfte att dölja egendomens olagliga ursprung. 

 Hemlighållande eller döljande av egendomens rätta beskaffenhet eller ursprung, 
av dess belägenhet, av dess förflyttning eller de rättigheter som är anknutna till 
dem, i vetenskap om att tillgångar härrör från brott eller medverkar till brott.

 Förvärv, innehavande eller brukande av tillgångar i vetenskap om att tillgångarna
härrör från brott eller från medverkan till brott.

Otusanya  et  al.  (2012)  anger  att  det  varje  år  tvättas  13-24  biljoner  kronor  via  den
finansiella marknaden, vilket leder till att penningtvätt är ett av de mest genomgripande
ekonomiska  brotten  i  världen.  Finansinspektionen  (FI  2013)  konstaterar  att  det  i
Sverige uppskattningsvis tvättas 130 miljarder kronor varje år och att ju längre illegala
medel  når  in  i  internationella  banksystem  desto  svårare  är  det  att  identifiera  dess
ursprung. 

Buchanan  (2004)  påstår att  det  under  de  senare  decennierna  skett  en  kraftig  och
varierad förändring kring penningtvättstekniker och att lagarna kring penningtvätt har
anpassats samt reviderats ett flertal gånger. Nya institut och organisationer runt om i
världen  har  uppkommit  och  anvisningar  har  utarbetats  med  förhoppning  om  att
penningtvättsproblematiken ska reduceras. Bland de organisationer som skapats för att
bedriva ett  internationellt  samarbete är bl.a.  Financial  Action Task Force (FATF),  ett
mellanstatligt  organ  vars  ansvar  är  frågor  kring  finansiering  av  terrorism  och  att
bekämpa penningtvätt. Trots att flertalet organisationer skapats och olika metoder samt
åtgärder tagits fram har problemet med penningtvätt inte minskat.  

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)
infördes  år  2009.  Syftet  med  denna  lag  var  att  förhindra  penningtvätt.  Begreppen
penningtvätt och finansiering av terrorism förekommer ofta tillsammans och båda typer
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av brott och använder sig av det finansiella systemet för att målen ska kunna uppnås.
Begreppet  finansiering  av  terrorism  utvidgades  i  penningtvättslagen  efter
terroristattacken mot World Trade Center den 11 september 2001. I penningtvättslagen
(SFS  2009:65)  förklaras  penningtvätt  som  "Insamling,  tillhandahållande  eller
mottagande av tillgångar i syfte att användas eller med vetskap om att de är avsedda att
användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § i lagen om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet”.

I  juli  2014  tillkom  en  ny  lag  i  Sverige  för  straff  mot  penningtvättsbrott.  Enligt
ekobrottsmyndigheten (2014) kriminaliseras penningtvätt och förenklar polisens arbete
mot den grova organiserade brottsligheten. Den nya lagen (SFS 2014:307) innebär även
vissa  ändringar  i  bland  annat  brottsbalken,  aktiebolagslagen och penningtvättslagen.
Lagen behandlar  också  tillträde till  Europarådets  konvention om penningtvätt  vilket
innebär att Sverige lättare ska kunna leva upp till konventionens krav.

Statens offentliga utredningar (SOU 2012:12) förklarar i sitt betänkande att kravet på
administrativa åtgärder för att förhindra penningtvätt har ökat i och med införandet av
lagen om penningtvätt som trädde i kraft 2009. I lagen finns bestämmelser avseende de
åtgärder som ska användas av verksamhetsutövare för att förhindra att den finansiella
sektorn utnyttjas för penningtvätt. Till de verksamhetsutövare som lagen beskriver i sitt
andra  kapitel  hör  revisionsbolag,  godkända  och  auktoriserade  revisorer  samt
yrkesmässig verksamhet avseende bokföring och revisionstjänster.

1.2 Problemdiskussion
Revisorer och registrerade revisionsbolag ska enligt lagen vidta de åtgärder som krävs
för  att  förhindra  att  den  egna  eller  uppdragsgivarens  verksamhet  utnyttjas  för
penningtvätt skriver SOU (2012:12) i  sitt betänkande. Penningtvättslagen ställer inga
krav  på  att  Revisorsnämnden  utarbetar  föreskrifter  gällande  revisorernas
förhållningssätt till penningtvättslagen, utan det bedöms att kompetensen inom området
redan  finns  med  stöd  av  revisorslagen.  I  kommande  studie  innebär  revisorns
förhållningssätt  framförallt  vilken attityd  och  inställning  revisorn  har  till  lagen men
uttrycker även vilken förståelse denne har av lagen. Vidare beskriver förhållningssättet
vilken inverkan lagen har haft på revisorn sedan den infördes och om revisionsbyråer
formulerat sitt förhållningssätt genom utarbetade policyer. Revisorns tolkning av lagen
är något som kan åskådliggöras genom revisorns förhållningssätt till lagen och då lagen
ställer  förväntningar  på  revisorn  kan  revisorns  förhållningssätt  påverkas  av  dennes
upplevelse av lagens tydlighet eller otydlighet. Förhållningssättet kan vidare förklaras
genom de handlingsalternativ eller motåtgärder revisorn använder för att förstå och
förebygga penningtvätt.

Revisorns  ansvar i  och  med  penningtvättslagen  innebär  att  genomföra  revisionen  i
enlighet  med god revisionssed.  Någon utökad granskningsskyldighet  i  samband med
lagen föreligger inte förklaras det i Föreningen auktoriserade revisorers (FAR) uttalande
RevU 4 (2012). Diamant (2014) chefsjurist på Revisorsnämnden medger att revisorer
kan sakna erfarenheter och tillräcklig kompetens för att bedöma komplex brottslighet
som  penningtvätt.  Dock  anser  han  att  förväntningarna  på  att  revisorn  ska  kunna
upptäcka avvikande transaktioner i klientens verksamhet anses som rimliga.  Rapporten
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från  FI  (2013)  påvisar  att  verksamhetsutövare  kan  ha  svårigheter  att  identifiera
penningtvätt  och  nämner  exempelvis  att  revisorns  rapporteringsplikt  kan  hamna  i
konflikt med dennes skyddande av sina klienter.

Enligt  penningtvättslagen  (SFS  2009:62)  behöver  grundläggande  krav  på
kundkännedom uppnås av verksamhetsutövaren. Engerstedt (2007), tidigare chefsjurist
för  Revisorsnämnden  beskriver  att  de  grundläggande  kraven  för  kundkännedom  är
identitetskontroll,  vetskap om affärsförbindelsens  syfte  och art  samt en kontinuerlig
uppföljning  av  verksamheten.  FI  (2013)  påpekar  de  svårigheter  som kan uppstå  för
verksamhetsutövare i samband med kundkännedom.  Dessa svårigheter kan exempelvis
uppstå  vid  träffande  av  distansavtal,  identifiering  av  huvudmannen  eller  då
verksamhetsutövaren använder sig av ett ombud vid etablerande av affärskontakten.

1.3 Frågeställning
Med  stöd  av  problemdiskussionens  tre  begrepp;  förhållningssätt,  ansvar  och
kundkännedom, ligger följande frågeställning till grund för studien.

 Vilket förhållningssätt har revisorn till lagen om penningtvätt utifrån dennes 
ansvar och kundkännedom?

1.4 Syfte
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  revisorernas  förhållningssätt  till  lagen  om
penningtvätt.  Då  revisorn  är  en  av  de  verksamhetsutövare  som  enligt
penningtvättslagen  är  delaktig  i  bekämpningen  av  penningtvätt  redogör  studien  för
revisorns  uppfattning  om dennes  ansvar  gentemot  lagen.  Studien  syftar  även till  att
framhålla vilken betydelse kundkännedom har och hur det tillämpas i revisorns arbete
mot penningtvätt.

1.5 Avgränsning
Studien avgränsas till att undersöka revisorns ansvar och andra finansiella aktörer som
banker,  advokatbyråer  och skatteverket  behandlas  inte.  Vidare  fokuserar  studien  på
penningtvätt  och  tar  inte  hänsyn  till  finansiering  av  terrorism  och  övrig  ekonomisk
brottslighet. Penningtvätt i sig kommer inte att bearbetas ingående utan istället är det
revisorns ansvar och uppfattning som studien fokuserar på. Revisors förhållningssätt till
lagen om penningtvätt bör inte heller förväxlas med det riskbaserade förhållningssättet
som utarbetats genom internationella riktlinjer, då revisorns förhållningssätt uttrycker
revisorns  syn  på  lagen  medan  det  senare  är  ett  begrepp  inom  lagens
tillämpningsområde.

1.6 Målgrupp
Studien riktar sig i  första hand till  de aktörer som kommer i kontakt med lagen om
penningtvätt  och vill  veta  mer om revisorns ansvar samt dennes förhållningssätt  till
lagen.  Dessa  intressenter  kan  exempelvis  vara  redovisningsekonomer,  revisorer,
lagstiftare, finanspolisen, ekobrottsmyndigheten och myndigheter som skatteverket och
Revisorsnämnden. Vidare synliggör studien idéer och förslag till vidare forskning som
kan  vara  värdefull  för  intressenter  som  har  penningtvätt  och  revision  som
intresseområde.
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2 Metod
Under  detta  kapitel  introduceras  valet  av  ämne  och  den  metod  som  tillämpats  vid
genomförandet  av  studien.  Vidare  presenteras  studiens  urval,  intervjudesign  och
undersökningens begrepp.  Avslutningsvis  förs  en diskussion kring trovärdighet och etik
samt görs en reflektion över metoden.

2.1 Ämnesval
Penningtvätt är högaktuellt, problematiskt och ytterst omdiskuterat. Lika intressant och
komplext är revisorernas ansvar och förhållningssätt gentemot lagen om penningtvätt.
Revisorer  kan  ha  en  nyckelposition  för  att  upptäcka  och  rapportera  eventuell
penningtvätt. Kopplingen penningtvätt och revision är spännande att studera och är ett
område där det finns ett behov av vidare forskning. FI (2013) arbetar för närvarande
tillsammans  med  bland  annat  Revisorsnämnden  med  att  ta  fram  nationella
riskbedömningar avseende penningtvätt i Sverige, något som på sikt kan påverka hela
revisionsbranschen.  Med andra ord finns  det  ett  behov av ytterligare utveckling och
forskning inom ämnet. Valet av ämne tar med andra ord sin grund i penningtvättslagens
aktualitet  i  och  med  kriminaliseringen  2014  och  att  brottet  i  fråga  är  ett  ökande
samhällsproblem där det finns ett behov av vidare forskning och utvecklingen gällande
penningtvätt och revision. 

2.2 Val av metod
Enligt  Myers  (2009)  bör  valet  av  metod  grundas  i  forskningsfrågorna,
problematiseringen och ämnet i sig. Justesen och Meyer (2011) särskiljer den kvalitativa
och kvantitativa forskningsansatsen åt och det kvalitativa perspektivet är att föredra när
studien syftar  till  att  förstå  ett  fenomen samt dess kontextuella  sammanhang.  Enligt
Holme  och  Solvang  (1997)  ska  det  kvalitativa  perspektivet  främst  skapa  en  djup
förståelse och beskriva medan den kvantitativa forskningssatsen är mer strukturerad,
formaliserad, distanserad och statistisk. Vidare anser Bryman och Bell (2010) att den
kvalitativa  forskningen  är  processorienterad,  social,  tolkande,  kontextuell  och  ska
generera  mening.  Inom  denna  metod  används  ofta  intervjuer  eller  deltagande
observationer som ett verktyg för att samla in empiri.

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har undersökningen använt
sig  av  den kvalitativa  metoden.  Detta  tar  sin  grund  i  studiens  syfte  att  studera  hur
revisorer förhåller sig till lagen om penningtvätt, revisorns ansvar samt kundkännedom.
Detta  innebär  att  studien  undersöker  kvalitativa  begrepp  som  uppfattningar,
resonemang och förståelse gällande författning, ansvar och relationer. Den kvalitativa
forskningssatsen  ger  studien  en  djupare  kontextuell  förståelse  och  ett  bredare
perspektiv. 

Undersökningen har ett explorativt förhållningssätt och med detta förklarar Williamson
(1981) att studien definierar begrepp, skapar förståelse samt upptäcker och utforskar
problem. Vidare  är  studiens  förhållningssätt  induktivt,  vilket  enligt  Bryman och Bell
(2010) innebär att undersökningen genererar teori från empirin, är tolkande, kausal och
social. Förenklat innebär det för studien att samla in data, analysera och dra slutsats.
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Den  deduktiva  ansatsen  är  enligt  Bryman  och  Bell  (2010)  förknippat  med  det
kvantitativa perspektivet medan den induktiva är associerat till det kvalitativa. Slutligen
är studien deskriptiv, vilket förenklat innebär att studien är beskrivande. 

2.2.1 Intervjudesign
Gällande intervjudesign tillämpas i studien en semi-strukturerad intervjuform. Bryman
och  Bell  (2010)  förklarar  att  den semi-strukturerade  intervjudesignen  grundar  sig  i
specifika teman men att processen tillåter flexibilitet och tar hänsyn till respondentens
egna uppfattningar. Frågorna behöver inte komma i en specifik ordning och följdfrågor
som inte ingår i intervjumaterialet kan ställas om det har en koppling till ämnet. Då den
semi-strukturerade intervjun riktar intresset mot de intervjuades ståndpunkter är det
önskvärt att ge respondenten frihet att röra sig i olika riktningar och forma sina egna
svar efter sin egen förståelse. 

Intervjuguidens frågor utgår från studiens syfte, frågeställning och begrepp. Intervjun
tar  sin  start  med  fyra  bakgrundsfrågor  gällande  respondentens  utbildningsnivå,
erfarenhet,  storlek  på  företaget  samt  om  bolaget  är  en  del  av  en  koncern.
Bakgrundsfrågorna kan vara av intresse vid analysen och möjligen kan vissa tendenser
ses  hos  respondenterna.  Bakgrundsfrågorna  följs  upp  av  15  frågor  som  behandlar
revisorns  förhållningssätt  till  penningtvättslagen,  revisorns  ansvar  samt
kundkännedom. Intervjun avslutas med en öppen fråga där respondenten har möjlighet
att komma med övriga synpunkter och åsikter. Första delen av intervjuguiden behandlar
främst revisorns förhållningssätt till penningtvättslagen för att följas upp av revisorns
ansvar  och  intervjuguiden  avslutas  sedan  med  frågor  gällande  kundkännedom.
Intervjuformen är utvecklad efter studiens disposition och följer samma upplägg och
form. Under intervjun ställs kontrollfrågor som inte är med i intervjuguiden, detta för att
säkerställa reliabiliteten för intervjun.

2.2.2 Urval
Studiens  urval  är  ett  icke-sannolikhetsurval,  vilket  enligt  Bryman  och  Bell  (2010)
innebär ett urval som tas fram på andra sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik.
Urvalet  utgår  från  studiens  syfte  och  frågeställning  samt  består  av  fyra
godkända/auktoriserade revisorer som arbetar med revision i region Mälardalen och
Stockholm. Antalet respondenter samt deras geografiska positionering är anpassat efter
studiens omfattning. Då studiens tidsram är begränsad är det inte möjligt att anta  ett
representativt urval som på ett adekvat sätt speglar populationen/yrkeskåren. Urvalet
är neutralt  ur ett  genusperspektiv och inga skillnader görs mellan kvinnor och män.
Respondenterna kommer att vara helt anonyma och benämnas som revisor A, revisor B,
revisor C och revisor D. 

Två  av  respondenterna  är  verksamma  i  Västerås  och de  övriga  två  är  verksamma  i
Stockholm.  Vidare  arbetar  två  av  respondenterna  i  stora  byråer  som hanterar  stora
företag  och  internationellt  tillhör  världens  ledande  revisionsbolag,  övriga  två
respondenter  arbetar  i  mindre  och  mer  familjära  firmor  med  småföretagare  som
klienter. En stor byrå avser i denna studie ett företag med minst 50 stycken anställda.
Även om urvalet är begränsat så kan det eventuellt vara möjligt att se vissa tendenser
mellan städerna och företagen i förhållningssätt, ansvar och kundkännedom.
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Då studien endast består av fyra respondenter måste eventuellt bortfall elimineras. Vid
bortfall  riskerar  studien sin trovärdighet och eventuellt  bortfall  kommer att  ersättas
med ny respondent. 

2.3 Operationalisering
Att operationalisera förklarar Bryman och Bell (2010) kort att forskarna gör studiens
begrepp  synliga  samt  mätbara.  För  att  uppnå  undersökningens  syfte  måste  dessa
fastställas  samt  operationaliseras.  Utifrån  studiens  syfte  samt  frågeställning  har  tre
begrepp  fastställts,  vilka  är  förhållningssätt,  revisorns  ansvar  samt  kundkännedom.
Dessa  begrepp  genomsyrar  hela  studien  från  syfte/frågeställning  till  den  teoretiska
referensramen, intervjudesignen och slutligen empirin samt analysen. 

Begreppet  förhållningssätt  är  studiens  utgångspunkt  och  av  stor  vikt.  För  att  förstå
studien  behandlas  begreppet  i  studiens  problematisering  men även i  den teoretiska
referensramens första kapitel.

Begreppet revisorns ansvar ifrågasätter vilket ansvar revisorn har i förhållande till lagen
om  penningtvätt.  Då  studien  utgår  från  revisorn  blir  revisorns  ansvar  ett  naturligt,
nödvändigt och viktigt begrepp. Revisorns ansvar behandlas framförallt i den teoretiska
referensramens andra kapitel samt i  problematiseringen.

Studiens sista begrepp kundkännedom förklarar vilken betydelse kundkännedom har i
revisorns arbete mot penningtvätt. Kundkännedom är studiens sista begrepp men också
möjligen den mest komplexa då kundkännedom troligtvis både kan ha en positiv och
negativ  påverkan  i  arbetet  mot  penningtvätt.  Kundkännedom  behandlas  under  den
teoretiska referensramens tredje kapitel samt under problematiseringen.

2.4 Insamling och analys av data
Intervjuerna  är  personliga  möten  och  spelas  in  digitalt  på  plats.  De  inspelade
intervjuerna (empirin) förs sedan över till en dator för transkribering. Det finns enligt
Bryman och Bell (2010) flera fördelar med inspelning och transkribering, bland annat
förbättras  vårt  minne  och  empirin  kan  kontrolleras.  Forskaren  får  även  en  bredare
överblick  och  möjlighet  att  göra  upprepande  genomgångar  samt  kontroll  av
respondenternas  svar.  Ett  problem  är  de  enorma  mängder  data  som  intervjuer  och
transkribering kan leda till, därför påtalar Bryman och Bell (2010) att analysen bör bli
en kontinuerlig  aktivitet  genom hela  processen.  Om analysprocessen skjuts  upp kan
uppgiften lätt bli övermäktig. Genom att denna studie har en kontinuerlig analys kan
medvetenheten om olika teman och flexibiliteten under intervjun öka. Studiens analys
tar  sin  utgångspunkt  i  studiens  syfte/frågeställning,  problematisering,  begrepp,
teoretisk referensram samt empiri. 

Under studiens gång kommer viktig empiri att markeras, vidare ska transkriberingen
skrivas ut och bearbetas. Empirin från respondenterna analyseras mot studiens syfte,
frågeställning,  begrepp och referensram.  Begreppen respondent  och revisor  används
synonymt genom studien.  
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Intervjun med revisor A genomfördes torsdagen den 4 december 2014 klockan 10.00 på
kundens kontor i Västerås. Intervjun pågick i ca 30 minuter. Intervjun med revisor B
ägde rum den 8 december klockan 16.00 på kundens kontor i Västerås och varade i ca
30 minuter. De övriga två intervjuerna, med revisor B och C ägde rum 5 december på
kundernas kontor i Stockholm klockan 10.00 resp 12.00 och varade i ca 30 min var för
sig.

2.5 Trovärdighet och etik
Bryman och Bell (2010) belyser begreppen äkthet och trovärdighet som viktiga faktorer
vid  bedömning  av  kvaliteten  och  tillförlitligheten  i  en  kvalitativ  undersökning.
Trovärdigheten består enligt Bryman och Bell (2010) av fyra delkriterier: Tillförlitlighet,
överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet.

Att  skapa tillförlitlighet  (intern validitet)  i  resultatet  innebär enligt  Bryman och Bell
(2010) att säkerställa att forskningen genomförts i enlighet med studiens ramregelverk
och att resultaten rapporteras till respondenterna för att få bekräftelse att allt uppfattats
på rätt sätt. För att öka trovärdigheten kommer en respondentvalidering att genomföras
där undersökningens resultat skickas till respondenterna för eventuella kommentarer. 

Överförbarhet (extern validitet) anser Bryman och Bell (2010) väcker frågan gällande
huruvida  resultaten  kan generaliseras  utöver  den  specifika  undersökningskontexten.
Respondenterna  är  för  få  i  antal  för  att  spegla  en  population  men  för  att  öka
överförbarheten har medvetna val gällande urvalet genomförts. Exempel på detta är till
exempel  att  både  små  och  stora  revisionsbyråer  är  representerade  i  studien  samt
revisionsbyråernas geografiska placering.  

Pålitlighet (reliabilitet) innebär enligt Bryman och Bell (2010) att forskarna ska anta ett
granskande  synsätt  och  säkerställer  att  det  finns  en  fullständig  och  tillgänglig
redogörelse  för  alla  faser  i  forskningsprocessen.  Christensen  et  al.  (2010)  tolkar
begreppet reliabel  med förmågan att  stå emot  slumpmässiga  fel.  För  att  studien ska
kunna anses reliabel kommer fältanteckningar, inspelningar, transkriberingar med mer
att  sparas  och  finnas  tillgängligt  under  fem  år.  Målsättningen  är  att  överlag  arbeta
ytterst  noga och genomtänkt samt tydligt  redogöra för  studiens faser.  Vidare  för  att
stärka reliabiliteten kommer kontrollfrågor att ställas under intervjuerna. 

Bekräftelsebarhet (objektivitet) är den sista variabeln för att uppnå trovärdighet. För att
få  en  mer  objektiv  studie  ska  enligt  Bryman  och  Bell  (2010)  sakfel  undvikas,  vara
källkritisk och undvika snedvridet faktaurval, något som denna studie försöker att följa
genom att anta ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Studien kan anses behandla ett ämne av känslig karaktär.  Ur ett etiskt perspektiv är
respondenterna som person och juridiska personer helt  anonyma.  Hade studien inte
anonymiserat respondenterna kan det möjligtvis inneburit konsekvenser för deltagarna.
Vidare  hade  studiens  trovärdighet  kunnat  ifrågasättas  då  offentliga  respondenter
möjligen inte hade vågat tala sanning om detta känsliga ämne.
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2.6 Pilotstudie
Innan intervjuerna med revisorerna genomfördes en metodprövande förundersökning.
Enligt Bryman och Bell (2010) är en pilotstudie viktig att göra innan genomförandet av
studiens  intervjuer,  frågorna  testas  och  det  säkerställs  att  intervjudesignen  och
undersökningen  i  sin  helhet  fungerar.  En  utvald  revisor  som  inte  deltar  i
undersökningen intervjuades och gavs möjlighet att kommentera positiva och negativa
aspekter gällande studiens utformning och frågeställning. Förundersökning utfördes för
kvalitetssäkra  studien  och  för  att  få  en  uppfattning  om  hur  respondenterna  tolkar
frågorna samt studiens syfte. 

2.7 Metodreflektion
I denna studie användes en semi-strukturerad intervjuform för att möjliggöra flexibilitet
under  intervjuerna,  en  struktur  som  fungerade  väl.  Intervjuerna  spelades  in  och
transkriberades,  en  process  som  var  tidskrävande  men  mycket  givande  för  studien.
Transkriberingen  gav  studien  ytterligare  trovärdighet  och  en  bra  grund  för
sammanställningen  av  empirin.  Samtliga  respondenter  hade  trots  studiens  känsliga
karaktär inga problem med att intervjun spelades in, något som kan peka på att de har
förtroende för studien och dess förhållningssätt. 

Intervjun omfattade 15 frågor, intervjun hade möjligtvis kunnat göras större men fokus
låg på studiens frågeställning och att  inte ställa  frågor utan relevans.  November och
december är hektiska månader för revisorer och hade studien varit  mer omfattande
hade  det  kanske  varit  svårt  att  få  revisorer  att  ställa  upp  på  en  intervju.  Att  få
respondenter  att  ställa  upp  var  överhuvudtaget  mycket  problematiskt.  De  större
firmorna krävde ansökan via deras hemsidor minst sex månader innan intervjutillfället.
Efter att ha fått nej från flertalet revisionsbyråer så fanns det bara en möjlighet att rädda
studien och det var att jobba hårt och använda kontakter för att lösa problemet, något
som lyckades. Urvalet blev bra men för att få en större trovärdighet i studien borde fler
respondenter  intervjuats,  något  som  inte  är  möjligt  i  en  kandidatuppsats  med
begränsade resurser.

Överlag var respondenterna engagerade och tyckte det var en intressant undersökning.
Ingen av dem hade haft någon direkt kontakt med penningtvätt och till viss del fanns
känslan av att  respondenterna kände att  de inte hade så mycket  att  tillföra  studien.
Något som är helt fel då studien undersöker förhållningssätt och inte antal misstänkte
fall, alla respondenterna har bidragit med intressant empiri. Om studien haft ett bredare
syfte och undersökt t.ex. ekobrott i helhet hade möjligen revisorerna kunnat berätta om
konkreta fall och misstankar. 

Den kvalitativa forskningsansatsen har fungerat väl, möjligen hade det varit av intresse
att  även  inkludera  mer  kvantitativa  delar  i  undersökningen.  Data  och  tabeller  över
anmälda penningtvättsbrott inom revision, inom andra branscher samt överlag i Sverige
hade kunnat sätta studien i ytterligare perspektiv. 

Pilotstudien skickades  ut  till  en revisor  som hade möjlighet  att  återkomma gällande
revidering av frågorna. Revisorn tyckte allt var bra och revisorn påpekade en tydligare

8



struktur,  något som reviderades.  Möjligen hade det varit  positivt  för studien om fler
respondenter hade deltagit i pilotstudien men det fanns tyvärr inte resurser för detta.

2.8 Källkritik
Enligt  Descombe  (2009)  granskas  akademiska  arbeten,  avhandlingar  och  artiklar  av
specialister innan de publiceras. Detta ger läsaren en viss kvalitetsförsäkran av texten,
men  någon  absolut  garanti  finns  inte.  Forskaren  måste  alltid  ha  ett  vetenskapligt
källkritiskt  perspektiv till  artiklar och texter.  Denna studie utgår  från ett  källkritiskt
perspektiv och artiklarna som studien nyttjar har granskats noggrant innan de använts. 

Studiens  omfattar  en  stor  del  vetenskapliga  artiklar  och  enligt  Patel  och  Davidson
(2003)  är  ofta  vetenskapliga  artiklar  gedigna,  vetenskapliga  undersökningar.  Vid
sökning  efter  artiklar  har  Mälardalens  högskolas  databas  använts  med  sökorden;
penningtvättslagen,  revisorns  ansvar  och  kundkännedom.  Även  sökningar  efter
internationella artiklar har genomförts.  Det finns få restriktioner gällande material som
publiceras  på  internet  och  enligt  Descombe  (2009)  bör  artiklar  som  används  i
forskningssyfte  kontrolleras  noga  kring  tillförlitlighet,  författare  och  trovärdighet.
Förutom artiklar har tillförlitliga hemsidor som till  exempel  finanspolisen,  riksdagen,
ekobrottsmyndighet,  finansinspektionen,  FAR  med  fler  inkluderats  i  studien.  Då
penningtvätt  är  ett  föränderligt  område har  tidssambandet varit  av vikt.  Nyutkomna
lagar och fastställda normer från lagar och propositioner har använts för att få aktuell
och tillförlitlig information.  
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3 Referensram
Kapitlet ger en förståelse och teoretisk referensram kring vad som kan påverka revisorns
förhållningssätt utifrån lagen och de förväntningar som finns..  Vidare ges en förståelse för
revisorns ansvar och kundkännedom. 

3.1 Revisorns förhållningssätt
Revisorns  förhållningssätt  är  studiens  första  begrepp och för  att  förstå  hur  revisorn
förhåller  sig  till  lagen  om  penningtvätt  behöver  studien  redogöra  för  lagen  och  de
förväntningar  som finns  på  revisorn,  då  detta  är  något  som kan ha  en  inverkan på
revisorns förhållningssätt. Det är också av stor vikt att förklara synen på lagen utifrån
Revisorsnämndens och FARs sida då detta kan påverka revisorns förhållningssätt. 

Enligt Justitieutskottet (2004) i Sverige fick godkända och auktoriserade revisorer en
skyldighet att rapportera misstänkta fall  av penningtvätt till  finanspolisen i samband
med  vissa  ändringar  av  lagen  (SFS  1993:768)  som  trädde  i  kraft  2005.  Denna
omarbetning byggdes på de förändringar som skedde i  och med EU:s andra direktiv.
Resultat av revideringen blev att revisorn inte får yttra sig för kund eller utomstående
innan  rapportering  av  en  eventuell  oegentlighet.  Revisorsnämnden  är  den  statliga
myndighet vars uppgift  är att  ha tillsyn över kvalificerade revisorer och i  nämndens
föreskrifter om revisorers verksamhet finns anvisningar innehållande de åtgärder som
behöver  tillämpas  i  förhållande  till  penningtvättslagen  skriver  SOU  (2012:12)  i  sitt
betänkande. Enligt betänkandet bör förhållningssättet vara riskbaserat och misstänkta
situationer av penningtvättsbrott ska hanteras på olika sätt beroende på dess specifika
risker.

SOU (2012:12) förklarar att FAR har utarbetade riktlinjer för hur penningtvättslagen
bör  tillämpas  samt  vad  god  revisionssed  inom  området  för  penningtvätt  innebär.  I
etikuttalandet  EtikU  (2014)  klargörs  de  krav  som  ställs  på  revisions-  och
rådgivningsbranschen  i  förhållande  till  penningtvättslagstiftningen.  Uttalandet  ska
tillämpas av föreningens medlemmar och ger ett uttryck för god revisionssed. En god
förståelse  av  klientens  verksamhet  inom  de  branscher  där  risken  för  korruption
erfarenhetsmässigt  är  stor  är  mycket  viktig  anser  Diamant  (2014),  chefsjurist  på
Revisorsnämnden. Vidare påpekas det i artikeln att större byråer behöver genomföra
återkommande utbildningsinsatser på området och göra revisorerna vaksamma på de
indikationer som är typiska för penningtvätt. I mindre byråer ser Diamant att FAR bör
tillhandahålla  utbildning  och  stöd  samt  verktyg  för  att  kunna  hantera  följder  av
penningtvätt. Att skapa effektiva arbetsprocesser i mindre företag kan  vara en svårighet
då en tillräcklig budget för IT-utveckling kan vara en bristvana, förklarar Halling (2011).

Enligt  andra  kapitlet  i  penningtvättslagen  åligger  det  revisorn  att  fortlöpande
kontrollera  och  dokumentera  att  kundens  transaktioner  överensstämmer  med
kunskapen om dennes affärs- och riskprofil.  Om nödvändigt bör det kontrolleras var
kundens  ekonomiska  medel  kommer  ifrån  skriver  SOU  (2012:12),  vidare  bör  dessa
kontroller hållas uppdaterade. Transaktioner som väcker misstanke är enligt Vesterhav
et al. (2011) bland annat: 
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 Svårigheter att identifiera kunden, företagets mål och intressen eller 
transaktioner med insolventa kunder.

 Utföranden som skiljer sig från det vanliga betalningsmönstret hos kunden, till 
exempel stora kontantöverföringar.

 Komplicerade transaktioner där mottagaren inte kan identifieras eller där 
köpeskilling inte överensstämmer med marknadspriset.

 Köp och försäljning som inte överensstämmer med det normala beteendet.

3.1.1 Penningtvättslagen
Den nuvarande penningtvättslagen bygger enligt SOU (2012:12) ursprungligen på det
första  penningtvättsdirektivet  som  antogs  1991.  Syftet  med  detta  direktiv  var  att
förhindra att kapitalrörelser och finansiella tjänster utnyttjades för penningtvätt. Med
det andra penningtvättsdirektivet som infördes 2005 i svensk lag utökades lagen till att
omfatta revisorer och andra verksamheter utanför den finansiella sektorn. I och med en
internationell utökning av penningtvätt och ett gemensamt intresse att ta problemet till
en internationell nivå kom restriktionerna några år senare att utvecklas till ett tredje
penningtvättsdirektiv.  Direktivet  och  den  svenska  lagen  från  2009  bygger
huvudsakligen  på  det  första  och  andra  penningtvättsdirektivet  samt  de  40
rekommendationerna som utarbetats av FATF. Hörnstenarna i föreskrifterna bygger på
identitetskontroll,  gransknings-  och rapporteringsskyldighet.  SOU  (2012:12)  tillägger
att det som tillkommit i lagen från 2009 bland annat är att definitionen av penningtvätt
vidgats till att omfatta flera typer av brott. Vidare har ett riskbaserat förhållningssätt
samt regler om hur identifieringen av kunder ska ske införts.  Sverige är en av de 36
medlemmarna i FATF förklarar FI (2013) och i  rekommendationerna ställs bland annat
krav på att länderna ska identifiera, utvärdera och förstå sina penningtvättsrisker. För
att  detta  ska kunna uppnås är länderna skyldiga  att  på nationell  nivå  genomföra en
riskbedömning genom ett riskbaserat förhållningssätt.

Den  1  juli  2014  kriminaliserades  penningtvättsbrott  genom  lagen  om  straff  för
penningtvätt  (SFS  2014:307).  Den  nya  lagen  berör  revisorn  då  viss  förändring  i
aktiebolagslagen  har  skett.  Enligt  FAR  (2014)  har  bestämmelserna  om  straff  för
penningtvätt  placerats  i  en  särskild  lag  som ett  led  i  en  effektivare  lagstiftning  mot
penningtvätt samt bestämmelser om penningbeslag och förverkande av egendom som
varit föremål för penningtvätt. 

3.1.2 Penningtvätt genom revisorer
Enligt  brottsförebyggande  rådet  (BRÅ  2011)  är  penningtvätt  ett  växande  problem  i
Sverige och antalet rapporter till finanspolisen om misstänkta fall av penningtvätt ökade
med 30 procent år 2010 jämfört med föregående år.  Simwayi och Wang (2011) anser
att  möjligheten  till  brott  ökar  genom  dagens  teknik  och  elektroniska  överföringar.
Genom internetbanker och bankomater skapas nya metoder att bedriva penningtvätt.
Den moderna tekniken möjliggör en öppen och integrerad marknad där handel kan ske
på några få sekunder. 

Enligt  He  (2010)  är  penningtvätt  en  kriminell  verksamhet  där  vinsten  av  brotten
undanhålls och där revisorer kan utnyttjas för penningtvätt med mål att få svarta pengar

11



lagliga och användbara. Genom att använda sig av en respektabel yrkeskår med social
status kan penningtvätt döljas och misstankar minimeras. Det finns fall av penningtvätt
där  experter  som advokater  och revisorer  aktivt  medverkat  till  penningtvätt  genom
komplicerade ekonomiska och juridiska system. 

3.2 Revisorns ansvar 
Revisorns ansvar är ett av studiens begrepp och för att förstå revisorns ansvar och hur
denne förhåller sig till lagen om penningtvätt är det av vikt att förstå revisorns uppdrag.
Enligt  FAR  (2013)  är  revisorns  uppdrag  att  granska  bolagets  årsredovisning  och
bokföring  samt  styrelsens  och den verkställande  direktörens  förvaltningar.  Revisorn
utses av bolagsstämman och endast den som är auktoriserad eller godkänd har rätt att
vara revisor. Carrington (2010) påtalar vikten av att revisorn ska vara en professionell
objektiv part som kvalitetssäkrar bolagets ekonomiska räkenskaper för ledning, ägare
och  intressenter.  Objektiviteten  är  av  stor  vikt  då  det  kan  finnas  en
förtroendeproblematik mellan aktieägarna, intressenterna och de som förvaltar bolaget.
FAR (2006) lägger stor vikt vid begreppen rättvisande bild och god revisionssed och
belyser faran med felaktig information. Om inte aktieägarna och intressenterna kan lita
på att den godkända årsredovisningen stämmer kan konsekvenserna bli stora. 

Enligt  Artsberg  (2005)  är  revisorsrollen  mer  komplex  än  att  bara  kvalitetssäkra
information då revisorsyrket omfattas av en utbredd konsultverksamhet som dessutom
kan vara ett hot mot oberoendet. Att tillhandahålla rådgivning inom områden som har
en naturlig koppling till revisorsyrket kan i slutändan innebära att revisorn reviderar sig
själv, enligt Moberg (2003). Duska (2005) vidareutvecklar resonemanget och påtalar att
revisorn alltid måste hålla en etisk professionell skepticism i sitt yrkesutövande och inte
drivas av monetära faktorer och belöningar. 

Malgueno  et  al.  (2010)  problematiserar  revisorns  ansvar  ytterligare  och
artikelförfattarens studie pekar på att ljusskygga företag kan dra fördelar av de stora
revisionsbolagens varumärke, makt och rykte. Studien poängterar också att att högre
kvalité  och  mer  noggrann  redovisning  samt  revision  har  ett  kausalt  samband  med
minskad korruption.  Everett  et  al.  (2007)  studie  gällande korruption åskådliggör  att
revision kan vara ett botemedel och vapen i kampen mot korruption och penningtvätt.
Även Rose-Ackerman (1997), Vishny och Shleifer (1993) lutar åt det hållet och anser att
första steget för att bekämpa korruption är att skapa strukturer och organisation.

3.2.1 Granskningsskyldighet & anmälningsplikt
För  att  förstå  revisorns  ansvar  i  förhållandet  till  penningtvätt  måste
granskningsskyldigheten och anmälningsplikten tas i beaktning. Granskningen ska vara
så  ingående  och  omfattande  som  god  revisionssed  kräver.  Revisorn  har  enligt
aktiebolagslagen tystnadsplikt, vilket innebär att revisorn inte får skada bolaget genom
att lämna ut upplysningar om bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om
när denne fullgör sitt uppdrag. Tystnadsplikten får dock brytas och åtgärder vidtas om
det  finns  misstanke om brott  enligt  brottsbalken,  skattebrottslagen,  aktiebolagslagen
eller penningtvättslagen.  En revisor som finner att det föreligger brottsmisstanke ska
enligt  penningtvättslagen  (2009:62)  granska  och  utreda  misstanken  och  snarast
underrätta  åklagare/finanspolis.  Exempel  på  händelser  som  kan  motivera  till
granskning  är  enligt  FAR  (2013)  bland  annat  avvikande  betalningar,  komplexa
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transaktioner,  ursprungsidentifikation saknas,  transaktioner  döljs  och oidentifierbara
kunder. 

Ur ett brottsförebyggande perspektiv är revisorers anmälningsskyldighet enligt Larsson
(2004) en intressant frågeställning. Jämfört med traditionella gärningsmän är förövarna
bakom ekobrott och penningtvätt ofta resursstarka personer. Brotten i fråga är enligt
Clarke (1990) många gånger välplanerade samt organiserade och sker knappast i affekt.
Brottet är ofta svårt att upptäcka och kan vara omslutet av det normala sociala livet
samt döljas av organisationens funktionella normalitet och legitimitet. Ekobrott begås
ofta  i  miljöer  där  myndigheterna  har  begränsat  tillträde  eller  där  samhällets
kontrollsystem är  begränsat.  Ett  sätt  för  myndigheterna  att  upptäcka  brott  är  enligt
Larsson (2004) att kontrollera en objektiv tredje person med tillträde till företagen och
deras  räkenskaper,  vilket  kan  vara  revisorn.  Genom  att  ålägga  revisorerna  en
anmälningsskyldighet reglerad av staten har lagstiftarna etablerat en slags oberoende
brottsförebyggande aktör.     

Enligt Larsson (2004) har endast sex procent av revisorerna i Sverige gjort en anmälan
om misstanke om brott, något som gör volymen helt marginell i jämförelse med antalet
anmälningar  från  skatteförvaltningen  eller  konkursförvaltarna.  Hela  47  procent  av
revisorerna  har  upplyst  sina  klienter  om  anmälningsskyldigheten  och  revisorernas
maktposition kan sägas ha stärkts genom anmälningsplikten. Revisorerna har i och med
detta  läge  blivit  en  aktör,  en  förebyggande  effekt  mot  brott  och  kan  i  och  med
anmälningsplikten effektivare förmå sina klienter att följa lagen. På längre sikt är det
möjligt att revisorer kan bli bättre på att upptäcka brott, vilket dock kan balanseras med
att klienterna ger dem mindre information och döljer brotten ytterligare.

Larsson  (2004)  ifrågasätter  anmälningsskyldigheten,  revisorns  oberoende  och  hur
anmälningsskyldigheten strider mot yrkesidentiteten. Tystnadsplikten kan föranleda att
revisorn  uppfattas  som  en  myndighetsperson  snarare  än  en  revisor/samtalsperson,
vilket  gör  att  revisorns  brottsförebyggande  insats  genom  rådgivning  riskerar  att
undermineras av försämrat klientförtroende. En annan risk är att företagaren i  fråga
väljer  andra  företagsformer  för  att  undvika  revision.  Vidare  ligger
anmälningsskyldigheten utanför revisorns kompetensområde och tvingar revisorn att
göra straffrättsliga bedömningar. Slutligen påpekas att lagen i sig kan anses verkningslös
då seriösa revisorer som följer  lagen har seriösa klienter som jobbar hårt  och följer
lagen.

Enligt FI (2013)  ska  Revisorsnämnden  även  fortsättningsvis  lägga  ökat  fokus  på
penningtvättsfrågor. Sedan 2012 har Revisorsnämnden påbörjat en översyn över bland
annat  sina  rutiner  för  hur  myndigheten  i  samband  med  återkommande
kvalitetskontroller  verifierar  att  det  för  revisorerna  finns  rutiner  för  att  hantera
penningtvätt  samt  att  rutinerna  tillämpas.  Mellan  åren  2008-2011  har  antalet
rapporterade fall från revisorer varierat från mellan två till åtta rapporter per år och år
2012 mottog finanspolisen totalt fem rapporter. Det finns en tydlig trend att nystartade
mindre  aktiebolag  i  hög  utsträckning  väljer  bort  den  frivilliga  revisionen.
Revisorsnämnden  är  just  nu  delaktig  i  ett  arbete  som  inkluderar  nationell
riskbedömning avseende penningtvätt och utfallet ska ge upphov till frågor som kräver
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åtgärder  från  myndigheternas  sida,  något  som  ska  medverka  till  att  revisorernas
rapporteringsgrad ytterligare höjs.

Vidare  rekommenderas  företag  enligt  FAR  (2013)  att  ha  en  policy  och  rutiner  för
åtgärder mot penningtvätt. Företagen bör även tillhandahålla anpassad och riskbaserad
utbildning för  sina  anställda  samt  hålla  dem uppdaterade gällande  förändringar  och
kompletteringar. 

3.3 Kundkännedom
Kundkännedom är en av studiens tre begrepp och FATF (2013) har utarbetade riktlinjer
vad  det  gäller  kundkännedom.  Organisationen  använder  begreppet  customer  due
diligence (CDD) för att definiera området, en term som har utvecklats från  know your
customer (KYC)  enligt  Byrne  (2000).  Riktlinjerna  tydliggör  när  kundkännedom  ska
genomföras och avspeglas i den svenska penningtvättslagen.

Kapitel två i penningtvättslagen (2009:62) behandlar de grundläggande åtgärder som
behöver vidtas för att uppnå kundkännedom. Detta innebär att kontrollera kundens och
den verklige huvudmannens identitet samt att verifiera affärsförbindelsens syfte och art.
Grundläggande  åtgärder  för  att  uppnå  kundkännedom  behöver  göras  när  en  ny
affärsförbindelse  etableras,  när  en  transaktion  överstiger  €  15  000  eller  när  flera
transaktioner  av  mindre  värde  som  antas  hänga  samman,  överstiger  nämnt  belopp.
Även  vid  osäkerhet  och  otillförlitlighet  av  kundens  identitet  bör  de  grundläggande
åtgärderna  utföras  förklarar  SOU  (2012:12).  Utöver  de  grundläggande  kraven  finns
utökade  krav  på  kundkännedom.  Åtgärderna  bör  vidtas  i  de  fall  där  risken  för
penningtvätt är hög och exemplifieras i SOU (2012:12) som när en transaktion utförs av
en person på distans eller är i utsatt politisk ställning.

Har kundkännedom inte uppnåtts får en affärsförbindelse inte etableras och en redan
upprättad  affärsförbindelse  ska  enligt  EtikU  (2014)  avslutas.  Misslyckas  detta  ska
verksamhetsutövaren  överväga  att  kontakta  finanspolisen  för  vidare  utredning.  I
rapporten  från  svenska  myndigheter  sammanställd  av  FI  (2013)  förklaras  att  det  i
praktiken  kan  vara  svårt  att  avstå  från  att  ingå  en  affärsförbindelse  och  att  detta
samtidigt är något som utnyttjas hos penningtvättare.

3.3.1 Ett riskbaserat förhållningssätt
I sina internationella rekommendationer skriver FATF (2013) om hur viktigt det är att
förstå och identifiera de risker som penningtvätt  kan innebära för ett specifikt  land.
Baserat på kunskapen om de risker som förekommer kan landet lättare applicera ett
riskbaserat förhållningssätt vid bekämpningen av penningtvätt. Lagar och resurser kan
således riktas mot de områden där riskerna är som störst. Mugarura (2014) framställer
ett riskbaserat förhållningssätt där kunderna är indelade i olika risknivåer; låg, standard
och hög risknivå.  Variablerna för  dessa  risknivåer  är  huvudsakligen land,  geografisk
placering,  kundtyp, produkt och service. Kundkännedom utförs sedan från fall till  fall
där omfattningen av kontrollen är beroende av kundens risk.

SOU (2012:12)  redogör  i  sitt  betänkande  för  att  ett  riskbaserat  förhållningssätt  bör
antas  vid  åtgärder  enligt  penningtvättslagen.  Med  detta  menas  att  risken  för
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penningtvättsbrott  bör  bedömas  utifrån  varje  enskild  situation  och  att  även
omfattningen  av  åtgärder  för  kundkännedom  ska  anpassas  efter  de  specifika
situationerna. Engerstedt (2007), tidigare chefsjurist på Revisorsnämnden beskriver att
ett riskbaserat förhållningssätt grundar sig på att ”känna sin kund”, dvs. identifiering,
vetskap om affärsförbindelsens syfte och art samt en kontinuerlig uppföljning.  

3.3.2 Identitetskontroll
Kontroll  av  kundens  identitet  ska  enligt  EtikU  (2014)  ske  vid  den  tidpunkt  då
affärsrelationen  upprättas.  Några  transaktioner  innan  denna  kontroll  skett  får  inte
genomföras. I de fall då kunden är en fysisk person genomförs kontrollen med hjälp av
svenskt körkort, pass eller annat identitetskort som utfärdats av svensk myndighet. Då
kunden  sedan  tidigare  är  känd  för  verksamhetsutövaren  krävs  normalt  ingen
omfattande  identitetskontroll.  Kontroll  av  den  verkliga  huvudmannens  identitet,
ägarförhållanden och ägarstruktur görs via kunderna och offentliga verksamheter. Vill
en kund inte redogöra för detta motiverar det till en utökad kontroll påpekas det i EtikU
(2014). Simonova (2011) betonar svårigheterna att tillämpa de administrativa åtgärder
som tidigare nämnts. Svårigheter som att identifiera och verifiera ett företags verkliga
ägare  och  svårigheten  i  att  identifiera  en  politiskt  utsatt  person  då  det  kan  vara
problematiskt att finna register som stödjer detta arbete.

3.3.3 Affärsförbindelsens art
FATF (2013) upplyser i sina rekommendationer om vikten av att ha en god kunskap och
förstå syftet med kundens rörelse. Verksamhetsutövaren kan på så sätt lättare upptäcka
transaktioner som avviker från kundens huvudsakliga område.  Verksamhetsutövaren
ska inhämta information om kundens affärsverksamhet,  hur den bedrivs och i vilken
omfattning. Detta för att kunna avgöra hur den egna verksamhetens tjänster ska komma
att användas av kunden. En stor del av denna information ingår som en naturlig del i
uppdragsbrevet till kunden enligt EtikU (2014). 

Abdullahi (2010) skriver att företag inte bör erbjuda service till kunder som använder
fiktiva  namn eller  håller  sin identitet  anonym.  Vidare  påpekas  hur  viktigt  det  är  att
"känn-din-kund"-principen  tillämpas  redan  vid  etablerandet  av  en  affärskontakt.
Misstänksamheter och ovanliga beteenden synliggörs vid detta tillfälle  och det  är  på
dessa  grunder  verksamhetsutövaren  kan  ha  uppsikt  över  kundens  löpande
transaktioner. De Witt (2007) nämner i sin artikel hur viktigt det är att kontinuerligt
följa  upp  kundens  aktiviteter  och  säkerställa  att  dessa  är  i  linje  med  kundens
verksamhet.  Vidare  är  det  första  mötet  med  kunden  vid  upprättandet  av  en
affärsförbindelse betydelsefullt då det är av stor vikt att förstå kundens verksamhet och
dess källa till inkomster. Uppmärksamhet bör även riktas mot eventuella förändringar i
kundens beteende, när det gäller kundens verksamhet eller användningen av produkter
och tjänster påpekar FAR i sitt EtikU (2014). 

3.4 Sammanfattning
Justitieutskottet  (2004)  beskriver  att  godkända  och  auktoriserade  revisorer  fick  en
skyldighet att rapportera misstänkta fall av penningtvätt i samband med införandet av
lagen  2005.  Revisorn  fick  i  och  med  införandet  inte  heller  yttra  sig  för  kund  eller
utomstående angående de eventuella oegentligheter. I EtikU (2014) framställs de krav
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som finns på revisions- och rådgivningsbranschen i förhållande till lagen och föreningen
ger uttryck för vad god redovisningssed inom området för penningtvätt innebär samt
hur detta bör tillämpas av medlemmarna. He (2011) nämner att revisorer speciellt kan
utnyttjas av penningtvättare då detta är en respektabel yrkeskår med hög social status.
Vidare förklarar han att det finns fall där revisorer aktivt medverkat till penningtvätt.

Enligt  FAR  (2013)  är  revisorns  grundläggande  ansvar  att  granska  bolagets
årsredovisning  och  bokföring  samt  styrelsen  och  verkställande  direktörens
förvaltningar.  Detta ska ske under  god revisionssed.  Carrington (2010)  och Artsberg
påtalar  hur  viktigt  det  är  att  revisorn  är  objektiv,  oberoende  och  professionell  då
revisorn är mer kvalificerad än att enbart kvalitetssäkra information. Revisorn har enligt
FAR (2013) gransknings- och anmälningsskyldighet i förhållande till aktiebolagslagen.
Enligt penningtvättslagen (2009:62) ska revisorn vid misstanke om penningtvättsbrott
utreda  misstankarna  och  underrätta  styrelsen  i  företaget.  Vidare  ska  revisorn
underrätta finanspolisen om misstankarna kvarstår.

SOU (2012:12) beskriver att ett riskbaserat förhållningssätt bör bedömas utifrån varje
specifik situation och sedan anpassa graden av kundkännedom. Kundkännedomen enligt
EtikU (2014) innefattar först och främst identitetskontroll. Detta sker vid etableringen
av  en  affärsrelation  och  med  detta  kontrolleras  huvudmannens  identitet,
ägarförhållanden  och  struktur.  FATF  (2013)  belyser  vikten  av  att  ha  en  god
kundkännedom och kunskap om kundens verksamhet och art. Avvikande transaktioner
och beteende från kundens sida  kan då på ett  tidigare stadium genomskådas.  Enligt
EtikU (2014) är information om kundens verksamhet viktig och likaväl är uppföljning av
kundens verksamhet av stor betydelse. 
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4 Empiri
I detta kapitel sammanställs empirin från intervjuerna. Respondenterna presenteras var
för sig och empirin delas upp i tre delar: Förhållningssätt till penningtvättslagen, revisorns
ansvar och kundkännedom. 

4.1 Revisor A
Revisor  A arbetar  på  en revisionsbyrå i  Mälardalen.  Utbildningsnivå är  auktoriserad
revisor  med  33  års  erfarenhet  av  branschen.  Företaget  är  inte  en  del  av  en  större
koncern men finns representerat över hela världen. Kontoret har 54 medarbetare lokalt
och totalt 11 000 i Sverige. 

4.1.1 Revisorns förhållningssätt
Få fall av penningtvätt har anmälts av revisionsbyråer sedan lagen infördes och med de
verktyg som finns tillgängliga är det svårt att upptäcka oegentligheter enligt revisorn. De
som tvättar pengar gör det så professionellt att det inte märks i bolagen. Att hitta fall av
penningtvätt  under revisionen är  svårt  och i  samband med tillämpning av lagen ser
revisorn  att  det  största  problemet  är  att  upptäcka  brotten.  Införandet  av
penningtvättslagen har dessutom inneburit en enorm administration för banker och alla
som kommer i kontakt med lagen, en administration som inte leder någon vart säger
revisorn.

Revisorn tror att anledningen till att det är få fall av penningtvättsbrott anmälda från
revisionsbyråer  är  att  det  är  svårt  att  upptäcka.  Detta  innebär  inte  att  revisorerna
struntar i  penningtvätt utan de gör sitt  jobb efter god sed,  väsentlighet och risk.  Det
skulle  krävas  ytterligare  resurser  och anslag  för  att  upptäcka  penningtvätt.  Det  är  i
slutändan kunderna som betalar revisorns arvode och skulle  mer resurser läggas på
penningtvätt skulle arvodena bli högre än vad kunderna är beredda att betala. 

Revisorn säger att det för varje uppdrag har tillkommit en checklista som dokumenteras
och  uppdateras  varje  år  oberoende  av  företagets  storlek.  Revisorn  kritiserar  dock
metoden en aning då checklistorna fylls i och dokumenteras för en juridisk hållbarhet,
men inga  fall  av  penningtvätt  upptäcks.  Lagen om straff  för  penningtvättsbrott  som
infördes  i  juli  2014  har  inte  inneburit  någon  ytterligare  dokumentation.  Vidare  har
revisionsbyrån inte någon policy kring penningtvätt mer än att de ska göra sitt jobb och
följa god revisionssed. Det framgår tydligt av lagen vad som förväntas av revisorerna
men den största svårigheten ligger i att upptäcka brott. Det är inte revisorns egentliga
uppgift  att ingå i  en stab som huvudsakligen arbetar mot brotten.  Det skulle i så fall
innebära ett särskilt uppdrag från staten, men då kan revisorns oberoende ifrågasättas
utav  intressenterna.  Möjligheten  att  tvätta  pengar  har  enligt  revisorn  underlättats  i
samband med avskaffandet av revisionsplikten för små bolag.  Det är första året,  när
företaget är nyetablerat som de passar på, för att sedan lämna bolaget när dokument ska
skickas in till Skatteverket.

Sedan finns det branscher där risken för oegentligheter är större men det är sådant som
ingår  i  den normala  revisionen enligt  revisorn.  ”Det  handlar  om att  ha  ett  skeptiskt
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förhållningssätt i sin granskning, att hålla ögon och öron öppna samt vara ifrågasättande
och  kritisk  när  vi  inte  får  tillräckliga  svar  eller  hittar  poster  som  sticker  ut”  säger
revisorn.

4.1.2 Revisorns ansvar
På frågan om hur revisorn kan vara med att motverka penningtvätt anser revisorn att de
inom ramen för deras granskningsskyldighet medverkar men att det inte har lett  till
särskilt mycket de senaste åren. När revisionsplanen upprättas identifieras riskerna och
sedan utförs en granskning utifrån de risker som det bedöms att företaget har. Är det ett
stort  bolag  med  tusentals  transaktioner  varje  dag  finns  inte  en  chans  att  granska
väsentlighet och risk för varje post/transaktion.  Revisorn tillägger att de över huvud
taget bör ha ögon och öron öppna och vara kritiska i sin granskning.

Nyckeltal är bland annat det som sedan kontrolleras påpekar revisorn. Bolaget följs upp
löpande under året, resultat- och balansrapporter granskas och på så sätt kan avvikande
transaktioner  upptäckas.  Vidare  har  företaget  en  bokslutsgranskning  där  posterna
årligen substantiellt kontrolleras. Är det några siffror som sticker i väg undersöks dessa
extra  med  mål  att  hitta  en  förklaring.  Detta  genomföres  både  på  intäkts-  och
kostnadssidan. Ett annat sätt att motverka penningtvätt är att ha en god relation med
klienten. Det finns revisorer som enbart tittar på klientens siffror samt papper och då
kanske enbart har kontakt med kunden en gång per år. Är kontakten med kunden dålig
kan det vara svårt att följa upp dess verksamhet och upptäcka oegentligheter. Revisorn
har under sina  år inte upptäckt något konkret  fall  av penningtvätt  eller  gjort  någon
anmälan.  Dock  har  orena  revisionsberättelser  med  konstigheter  skickats  in  för
revidering och det är möjligt att penningtvätt kan ha varit inblandat, vilket i så fall har
upptäckts hos Skatteverket. Vid eventuell misstanke om brott anmäls detta direkt till
ekobrottsmyndigheten. Kunden kontaktas inte utan Ekobrott kontaktas omedelbart vid
misstanke, för att förhindra att kunden ”täpper till” felaktigheterna.

När det gäller utbildning tycker revisorn att de har fått tillräckligt för att tillämpa lagen i
sitt  vardagliga  arbete.  Inslag  av  penningtvätt  ingår  både  i  den  interna  och  externa
utbildningen.

4.1.3 Kundkännedom
Revisorn beskriver att det finns en process för hur nya kunder accepteras. Kunderna
granskas på flera sätt vid etablerandet av en affärskontakt. Genom att använda internet,
Google  samt Bolagsverket syns  det  vilka fler  bolag och styrelseplatser ett  företag är
involverat  i.  Kunden  analyseras  och  identifikationshandling  kontrolleras  och  om
företaget  är  lokalt  känns  kunden  ofta  igen  eller  är  bekant  bland  revisorns  kollegor.
Genom nätverk hålls ögon och öron öppna och är det en klient som finns på orten finns
det alltid någon som vet om företaget är oseriöst. På större bolag genomförs även en
internkontroll  där  företagets  rutiner  granskas.  När  identifieringsprocessen  väl  är
avslutad ska kontorschefen attestera den nya klienten. Vissa klienter nekas och på så vis
sållas  vissa  element  bort  i  processen.  De  som  slinker  igenom  nätverket  men  ändå
bedriver en kriminell verksamhet är svåra att upptäcka säger revisorn. 
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På  frågan  om  kundrelationen  har  förändrats  i  samband  med  införandet  av
penningtvättslagen  märker  inte  revisorn  någon  direkt  skillnad  då  relationen  med
kunden ofta är ett långsiktigt förhållande. Kunder som kommer in och bara stannar i ett
år  bör  uppmärksammas.  Sådana  kunder  kan  vara  kritiska  och  ifrågasättande  till
revisorns  arbetssätt.  Dessa  kunder  bör  revisorn  avgå  från  eller  anmärka  på  i
revisionsberättelsen  förklarar  respondenten.  Generellt  sett  har  lagen  inte  inneburit
något speciellt  för kunderna,  möjligtvis  är arbetet med identifikationshandlingar mer
omfattande.  En del klienter kan tycka att det är märkligt att revisorn efter en relation på
25 år plötsligt begär körkortskopia.

4.2 Revisor B
Revisor B arbetar på en liten revisionsbyrå med åtta medarbetare i Västerås, är godkänd
revisor och har 30 års branscherfarenhet. Byrån ingår inte i en koncern men är en del av
en grupp av tio revisionsbyråer som samarbetar i Sverige. 

4.2.1 Revisorns förhållningssätt
Enligt  revisorn  har  inte  lagen  om  penningtvätt  inverkat  på  arbetet  i  någon  större
omfattning. Revisorn anser att lagen om penningtvätt är klar och tydlig och det finns
rutiner  för  hur  företaget  ska  agera  samt  behandla  misstanke  om  penningtvätt.
Revisionsbyrån har ingen uttalad policy gällande penningtvätt men har rutiner för hur
de ska agera vid misstankar. Dock saknas specifika metoder att använda sig av för att
förebygga och upptäcka penningtvätt.  Revisorn har gjort ett  aktivt val att  jobba med
små, trovärdiga kunder för att slippa krångla till arbetslivet. Vidare anser revisorn att
avskaffandet av revisionsplikten har underlättat för brottslingar att tvätta pengar då en
ytterligare kontrollinstans har försvunnit.

4.2.2 Revisorns ansvar
Revisorn anser att för att motverka och förebygga penningtvätt bör revisionsbyrån vara
noggrann med  vilka  kunder  som accepteras.  Det  förs  alltid  en  diskussion kring  nya
klienter  och bland  annat  rådfrågas  kollegor  i  branschen.  Har  kunden haft  en  annan
revisor tidigare konsulteras den tidigare revisorn, något som fungerar mycket bra. Vissa
branscher är enligt revisorn mer infekterade än andra, exempelvis restauranger. 

Ett exempel på penningtvätt kan enligt revisorn vara om bolaget i sig går dåligt och det
plötsligt kommer in kapital för att rädda bolaget. Då bör en varningsklocka ringa. Vid
misstanke om brott anser revisorn att företaget i fråga ska utredas och om misstanken
kvarstår efter utredning ska en anmälan till ekobrottsmyndigheten ske. Revisionsbyrån
har  rutiner  de  använder  sig  av  vid  en  anmälan och för  hur  en  brottsmisstanke  ska
hanteras. Revisorn bör i samband med detta frånsäga sig uppdraget.

Gällande  de  få  rapporteringar  till  finanspolisen  från  revisorer  anser  revisorn  att
penningtvätt  inte  förekommer  i  sådan  hög  grad  och  att  det  är  svårt  att  avgöra  var
gränsen för penningtvätt går. Vidare vill revisorn vara övertygad om att misstanken är
tillräckligt stor för att våga anmäla kunden, då det är lätt att sätta sig själv i trångmål. En
annan möjlighet  är  också  att  de  som tvättar  pengar  helt  enkelt  inte  gör  det  genom
företag  som  omfattas  av  revisionsplikten.  När  det  gäller  utbildning  inom
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penningtvättslagen  svarar  revisorn  att  den  har  varit  tillräcklig  i  förhållande  till  de
företag de granskar.

4.2.3 Kundkännedom
Första  steget  för  kundkännedom  är  att  ta  kopior  av  legitimation,  detta  för  att
revisionsbyrån ska veta  vilka  kunder  de har  att  göra  med.  Vidare  sker  en noggrann
informell kontroll för att säkerställa att kunden är seriös. Bland annat kollas kundens
bakgrund, aktiviteter på nätet och tidigare års bokslut och årsredovisningar. Detta görs
via Bolagsverket och tjänsten business check. Byrån tar inte in vilka kunder som helst
utan är selektiva i sitt urval och det är sällan de tar in klienter som inte tillhör eller finns
runt den krets de redan arbetar med. 

Relationen  till  kunder  har  inte  enligt  revisorn  ändrats  något  i  samband  med
penningtvättslagen. Kunder som utför brottsliga handlingar är väl medvetna om lagen
och undviker seriösa revisionsbyråer. Kundkännedom är enligt revisorn den viktigaste
faktorn i bekämpning av penningtvätt.

4.3 Revisor C
Revisorn  arbetar  på  en  stor  internationell  revisionsbyrå  i  Stockholm,  har  en
masterutbildning,  är  auktoriserad  och  har  fem års  erfarenhet  av  revisionsarbete.  På
Stockholmskontoret  arbetar  125  revisorer  och  globalt  sett  har  företaget  flera
hundratusen anställda. Revisionsbyrån är en del av ett stort globalt affärsnätverk och
uppfyller kraven för en större koncern enligt ÅRL (FAR 2013).

4.3.1 Revisorns förhållningssätt
Lagen om penningtvätt har för revisorn inneburit ytterligare ett granskningsmoment i
revisionen  i  och  med  att  lagens  krav  diskuteras  med  klienten,  för  att  på  så  sätt
säkerställa att dessa uppfylls. Det innebär med andra ord ytterligare ett steg i processen
när företaget ska ta ställning till om de ska acceptera ett uppdrag från kunden eller inte.
Om  kunden  inte  uppfyller  kraven  tackar  revisionsbyrån  sonika  nej  till  uppdraget.
Kriminaliseringen  av  lagen  har  enligt  revisorn  inte  förändrat  dennes  arbete  eller
förhållningssätt. Den nya lagen har inte ens märkts av i det vardagliga arbetet, men kan
enligt revisorn eventuellt komma att påverka förhållningssättet på längre sikt. 

Revisorn  har  enligt  egen  utsago  inte  lusläst  lagen  men  har  en  uppfattning  om dess
innehåll så till vida att en anmälan ska ske vid misstanke om brott och att kunden inte
får kontaktas gällande de oegentligheter som noteras. Revisionsbyrån kan mycket väl ha
någon policy gällande penningtvätt men det är inget som revisorn känner till eller blivit
informerad om. 

4.3.2 Revisorns ansvar
Med ansvar kommer möjligheter och problem, vilka definieras olika för olika personer
enligt  revisorn.  Möjligheterna  finns  i  att  kunna  notera  brott  som  annars  förblivit
oupptäckta och därmed bidra till en bättre värld. Men i det stora hela har revisorerna
ingen makt  som brottsbekämpare  då  det  genom en lagstadgad  revision  är  svårt  att
upptäcka  uppsåtlig  brottslighet  om  en  person  eller  företaget  i  fråga  vill  dölja  det.
Däremot  har  vetskapen om att  granskning kommer att  ske  årligen en förebyggande
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effekt mot att oegentligheter begås. Just den förebyggande faktorn är enligt revisorn av
stor vikt och att brott kan bekämpas redan innan de har begåtts. 

Vid  revisionen  fokuserar  en  revisor  på  avvikande  samt  verksamhetsfrämmande
transaktioner av materiell karaktär, vidare görs en analys över bolagets verksamhet och
omgivning. Revisionsbyrån i sig har en omfattande ”risk and compliance” avdelning som
revisorn alltid kontaktar så fort det är något som verkar misstänksamt eller äventyrar
oberoendet. Om misstanken om brott kvarstår skickas en anmälan till finanspolisen. 

Att få rapporter kommer in till finanspolisen tror revisorn beror på svårigheten för en
revisor  att  upptäcka  penningtvättsbrott.  De  bolag  som  tvättar  pengar  är  ofta  i
kontantbranschen vilket innebär att svårigheten blir än större. Revisorn tror även att
flera  bolag  som  tvättar  pengar  inte  har  revisor  då  det  inte  längre  finns  något
revisorstvång  för  mindre  bolag.  Avskaffandet  av  revisionsplikten  underlättar  enligt
revisorn för brottslingar som vill tvätta pengar. Vidare jobbar revisorer ofta med kunder
de känner väl  och där  de  är  övertygade om att  det  inte begås  brott.  Det  finns  dock
ljusskygga revisorer där troligen en hel del svarta pengar kan passera och tvättas vita
utan att det rapporteras till finanspolisen.

Internutbildning och informationsträffar för både policys och hur lagen ska tillämpas är
sådant som revisorn efterlyser. Ytterligare utbildning behövs men det är viktigt enligt
revisorn att komma i håg att revisorer inte är brottsbekämpande poliser och att de i
grund och botten är direkt beroende av sina betalande kunder. 

4.3.3 Kundkännedom
Gällande kundkännedom har revisionsbyrån höga krav på sina kunder och är selektiv i
sitt  urval  av  kunder.  Bland  annat  undviks  enligt  revisorn  vissa  branscher  som
exempelvis taxinäringen och restaurangindustrin. Innan en ny kund accepteras görs en
omfattande bakgrundskontroll för att försäkra sig om att det är en bra kund med god
ekonomi och ett rent förflutet.

Gällande om relationen till  kunden har förändrats i samband med penningtvättslagen
kan revisorn inte ta ställning till då han inte arbetat tillräckligt länge i branschen. Den
intervjuade revisorn började arbeta strax efter att lagen tagits i bruk. 

Revisorn har själv inte misstänkt penningtvätt hos någon kund men skulle tro att det
inträffat. Det är något som avdelningen för risk och regelstyrning borde ha tagit hand
om. Penningtvätt är dock extremt sällsynt tror revisorn.

4.4 Revisor D
Revisorn arbetar på en liten familjeägd revisionsbyrå i Stockholm. Utbildningsnivån är
en  kandidatexamen  med  vidare  30  års  erfarenhet  som  auktoriserad  revisor.
Revisionsbyrån  har  sex  anställda  och  är  inte  en  del  av  någon  nationell  eller
internationell koncern. 

4.4.1 Revisorns förhållningssätt
Lagen  om  penningtvätt  har  enligt  revisorn  inneburit  något  utökat  arbete  gällande
formalia.  I  det  stora hela har inte det  dagliga arbetet  eller  förhållningssättet  ändrats
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nämnvärt. Revisorn påtalar att det är en liten firma, att de känner sina kunder mycket
väl  och  det  inte  existerar  någon  penningtvätt  hos  dem.  Kriminaliseringen  av
penningtvättsbrott har inte alls påverkat det dagliga arbetet och revisorn i fråga har
knappt  hunnit  sätta  sig  in  i  vad  som egentligen är  nytt.  Då  penningtvätt  inte  är  ett
problem för revisionsbyrån så läggs ingen större vikt på området. Vidare ser revisorn
inga direkta  möjligheter eller  svårigheter i  tillämpningen av penningtvättslagen utan
påtalar att det förmodligen är mer aktuellt för de stora bolagen.

Någon policy mot penningtvättsbrott finns inte och det är inte aktuellt. Revisorn kan inte
lagen i detalj men vet ungefär vad den handlar om. Revisorn reflekterar över att ”endera
är lagen otydlig eller så är han helt enkelt för dåligt påläst”. 

Revisorn  ser  att  det  är  mycket  möjligt  att  avskaffandet  av  revisionsplikten  kan
underlätta  för  brottslingar  att  tvätta  pengar,  men  att  det  är  svårt  att  bedöma.
Revisionsbyrån  jobbar  med  små  företag  och  trots  slopad  revisionsplikt  är  de  flesta
kunderna kvar hos dem. Att de inte har tappat några kunder tror revisorn kan bero på
att de helt enkelt är seriösa kunder. Det är troligt att de som tvättar pengar väljer bolag
som inte omfattas av revisionsplikten.  

4.4.2 Revisorns ansvar
Revisorn tycker definitivt att revisionsbyråer ska vara med och arbeta för att motverka
penningtvätt och att anmäla de ohederliga gärningar som upptäcks. Revisorn poängterar
att  det  inte  är  revisorns  främsta  uppgift  att  jaga  brottslingar  utan  det  finns  andra
instanser och myndigheter som ska sköta det. Uppdraget som brottsbekämpande enhet
kan enligt revisorn diskuteras då det trots allt inte är staten utan kunderna, som betalar
för  revisionen.  Det  är  en  tunn  linje  mellan  beroendet  av  kunderna  och  revisorns
oberoende säger revisorn.

Något  system  för  att  upptäcka  penningtvätt  finns  det  inget  behov  av.  Gällande  de
metoder  som  används  för  att  upptäcka  penningtvättsbrott  letas  det  enligt  revisorn
främst  efter  avvikelser  och  transaktioner  som  sticker  ut.  Någon  misstanke  om
penningtvättsbrott  har  aldrig  förekommit  men rent  hypotetiskt  skulle  revisorn  först
konfrontera kunden och ge denna en möjlighet att förklara. Skulle misstankarna finnas
kvar  efter  samtalet  med  kund  skulle  revisorn  antagligen  göra  en  anmälan  till
finanspolisen. 

Rörande de få anmälningar från revisorer av penningtvättsbrott anser revisorn att det
finns tre svar.  Första alternativet  är att  problemet helt  enkelt inte är så omfattande,
vilket är mindre troligt. Andra alternativet är det att de kriminella helt enkelt är enormt
skickliga  och  vet  exakt  vad  och  hur  de  ska  göra.  Brottslingarna  har  organisationer,
strukturer  och  företag.  De  är  enligt  revisorn  proffs  på  att  tvätta  pengar  utan
uppmärksamhet från t.ex.  revisorer,  vidare är det inte heller sådana människor eller
företag  som  revisorn  kommer  i  kontakt  med.  Ett  tredje  alternativ  kan  vara  att  alla
revisorer  inte  är  helt  seriösa  eller  att  de  ser  mellan  fingrarna  gällande
penningtvättsbrott.
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Överlag tycker revisorn att de inte har fått tillräcklig eller adekvat utbildning för att
kunna  tillämpa  penningtvättslagen.  Revisorn  kan inte  minnas  att  företaget  deltagit  i
någon utbildning men tycker att det vore en bra idé. Det som revisionsbyrån har fått är
dokument från FAR samt diverse information från Revisorsnämnden.  

4.4.3 Kundkännedom
Kundkännedom är enligt revisorn av stor vikt i en liten familjeägd revisionsbyrå. Firman
känner sina kunder personligen och arbetar mot småföretagare som jobbar hårt  och
hederligt. Risken att någon av kunderna skulle tvätta pengar är i stort sett obefintlig, i
vart fall  mycket låg.  Revisorn ställer krav på nya kunder och gör alltid en riskkalkyl,
bakgrundskontroll samt en kravlista på vad de förväntar sig av kunden och vad kunden
kan förvänta sig av revisionsbyrån. Kommunikation är av största vikt och kunderna ska
enligt  revisorn  kunna  rådfråga  om  allt  rörande  ekonomi  och  företagande.  Revisorn
påtalar  att  de  bedriver  ett  serviceföretag  och  att  det  ibland  är  något  som  de  stora
revisionsbyråerna  glömmer  bort.  Kunderna  behandlas  väl,  med  respekt  och  ges  en
ypperlig service då en nöjd kund är en bra kund.  

Relationen till  kunderna har enligt revisorn inte påverkats alls av penningtvättslagen
utan den är  lika  god nu som innan.  Det  vore  problematiskt  om revisionsbyrån blev
skeptisk och kritisk mot kunderna och börjar ifrågasätta samt misstänka dem för brott
på ett överdrivet sätt. Sådant måste enligt revisorn skötas mycket snyggt och med stor
diskretion samt försiktighet. 

Någon misstänkt penningtvätt har aldrig revisorn varit med om och är övertygad om att
firman aldrig kommer att hamna i den situationen. Revisorn vill avslutningsvis påpeka
att  han som revisor årligen gör många nedslag under sina revisioner men att någon
penningtvätt inte har påträffats.
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4.5 Sammanfattning
Nedan presenteras en sammanfattning av intervjuerna med revisorerna.

Tabell 1. Sammanfattning över empirisk data

Förhållningssätt
Fråga 1-6

Ansvar
Fråga 7-11

Kundkännedom
Fråga 12-15

Revisor A

Stor byrå

33 års 
erfarenhet

- Uppfattar lagen som 
tydlig men ser att den 
innebär en utökad 
administration. 

- Anser att svårigheten 
ligger i att upptäcka 
brotten, med de verktyg 
som finns tillgängliga.

 - Utför granskning utifrån 
kundens identifierade risker.

- Är ifrågasättande och kritisk
vid avvikelser.

- Analyserar nyckeltal och 
bokslut ytterligare.

- Anser att god kundrelation 
motverkar penningtvätt.

- Granskar nya klienter genom 
kollegor, nätverk och 
internkontroll hos klienten.

- Ser ingen större förändring i 
kundrelationen sedan lagen 
infördes.

- Är extra uppmärksam på 
kunder som stannar kort tid.

Revisor B

Liten byrå

30 års 
erfarenhet

- Anser att lagen är tydlig 
och att ingen större 
förändring har skett sedan 
införandet.

- Ser att företaget har 
rutiner för att hantera 
brott.

- Arbetar med små och 
trovärdiga kunder.

- Väljer klienter noggrant och 
konsulterar kundens 
föregående revisor.

- Anser det svårt att avgöra 
var gränsen för penningtvätt 
går. 

- Utreder misstankar med 
klienten innan anmälan görs.

- Tar in nya kunder genom sitt 
nätverk och gör noggrann 
informell kontroll över dessa.

- Anser att kundkännedom är 
den viktigaste faktorn i 
bekämpning av penningtvätt.

- Ser ingen förändring i kund-
relationen i och med lagen.

Revisor C

Stor byrå

5 års 
erfarenhet

- Har en viss kunskap om 
lagen och ser att den 
inneburit ett utökat 
granskningsmoment.

- Anser att det är svårt att 
upptäcka penningtvätt.

- Anser att vetskapen hos 
kunden att granskning sker 
har en förebyggande effekt.

- Fokuserar på att hitta 
avvikande och verksamhets-
främmande transaktioner.

- Eftersöker ytterligare 
utbildning inom området.

- Är selektiv i sitt val av klienter.

- Gör omfattande bakgrunds-
kontroll av nya klienter.

- Kan ej ta ställning till om 
kundrelationen förändrats p.g.a.
kort erfarenhet i branschen.

Revisor D

Liten byrå

30 års 
erfarenhet

- Ser inga svårigheter i att 
tillämpa lagen men anser 
att den inneburit visst 
merarbete.

- Ser inte penningtvätt som
ett problem i byrån.

- Anser att revisorn 
definitivt ska vara med och
motverka.

- Har inget behov av något 
system för att upptäcka 
penningtvätt.

- Anser att eventuella 
misstankar bör hanteras på 
ett smidigt sätt.

- Ser ett behov av mer 
utbildning inom området.

- Gör kravlista och riskkalkyler 
för nya klienter.

- Känner sina klienter 
personligen och anser att 
kommunikation med klienten är
viktigt.

- Ser ej att kundrelationen 
påverkats av lagen.
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5 Analys
En koppling mellan studiens referensram och empiriska undersökning presenteras i detta
kapitel. Analysen utgår från empirin, den teoretiska referensramen och studiens begrepp:
Förhållningssätt till penningtvättslagen, revisorns ansvar och kundkännedom.

5.1 Revisorns förhållningssätt
Lagen  har  enligt  revisor  A  inneburit  en  tyngre  administration  som  dock  inte  har
resulterat i  fler upptäckta fall  av penningtvättsbrott.  Enligt revisor B har inte lagen i
någon större omfattning påverkat deras arbete. Revisor C anser att lagen har inneburit
ytterligare granskningsmoment i samband med revisionen men inte direkt påverkat det
vardagliga  arbetet.  För  revisor  D har  inte  det  dagliga  arbetet  eller  förhållningssättet
ändrats  men  lagen  har  inneburit  merarbete  i  form  av  formalia.  Revisorernas
förhållningssätt kan till viss del kopplas till det företag de arbetar på.  Revisor A och C
arbetar på stora världsledande revisionsbyråer och verkar ha påverkats mer av lagen än
revisor B samt D som arbetar på mindre byråer. Lagen har för de stora bolagen skapat
merarbete medans de mindre revisionsbolagen inte har påverkats nämnvärt. 

FAR (2013) rekommenderar revisionsbyråer att ha en tydlig policy och rutiner kopplade
till  penningtvättslagen.  Det  bör  även  tillhandahållas  en  anpassad  och  riskbaserad
utbildning för de anställda. Enligt revisor A framgår det tydligt i penningtvättslagen vad
som  förväntas  av  revisorer.  Byrån  har  ingen  uttalad  policy  förutom  att  följa  god
revisionssed. Revisor B anser att lagen är klar och tydlig. Byrån har ingen direkt policy
men har rutiner för hur de ska agera vid eventuell misstanke om penningtvättsbrott.
Revisor C har en uppfattning om vissa delar av lagens innehåll. Byrån i fråga kan mycket
väl ha en policy men revisorn känner inte till detta. Revisor C föreslår vidareutbildning
som ett sätt att arbeta in lagen. Revisor D kan inte lagen i detalj men vet ungefär vad den
handlar om. Någon policy gällande penningtvätt finns inte på revisionsbyrån. Erfarenhet
kan vara en viktig faktor gällande tolkning och förhållningssätt mot penningtvättslagen,
revisor C är nyexaminerad revisor och möjligen kan hennes brist på erfarenhet påverka
kunskaperna om företagets policy samt penningtvättslagen. Revisor A och B har lång
erfarenhet  och  det  kan  möjligen  kopplas  till  deras  syn  och  kunskap  om  lagen.  En
tydligare  policy  skulle  möjligen  kunna  innebära  ett  bättre  förhållningssätt  för
revisorerna  gentemot  penningtvättslagen,  något  som  teorin  styrker  då  Vishny  och
Shleifer (1993) anser att första steget för att bekämpa korruption är att skapa strukturer
och organisation. 

Det  finns  enligt  FI  (2013)  en  trend  att  nystartade  företag  väljer  bort  den  frivilliga
revisionen, detta har enligt revisor A resulterat i ökade möjligheter för penningtvätt. Det
är främst första året som revision är av stor betydelse. Revisor B anser att det är en
kontrollinstans som har försvunnit och tror att penningtvätt kan ha ökat i och med detta.
Revisor C delar den uppfattningen och tror absolut att den avskaffade revisionsplikten
har ökat möjligheten för penningtvätt. Revisor D bedömer att det är mycket möjligt att
avskaffandet av revisionsplikten har lett till fler penningtvättsbrott men att det också
kan vara svårt att avgöra om sådant är fallet. Det framgår tydligt att revisorerna är eniga
om  att  avskaffandet  av  revisionsplikten  haft  en  inverkan  när  det  gäller  ökning  av
penningtvättsbrott.  Detta  kan  möjligen  teoretiskt  styrkas  då  antalet  rapporter  till
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finanspolisen gällande misstänkt penningtvätt ökade med 30 procent år 2010 jämfört
med föregående år (BRÅ 2011). 

År 2012 inkom totalt  fem stycken rapporter gällande penningtvätt  från revisorer till
finanspolisen.  Penningtvätt  är  med  andra ord  synnerligen ovanligt  för  revisorer  och
teorin bekräftas av samtliga revisorer i undersökningen då de aldrig under sina år som
revisor påträffat eller misstänkt fall av penningtvätt. Däremot har bland annat revisor A
anmärkt på oegentligheter i revisionsberättelser vilket eventuellt kan ha lett till vidare
utredningar hos skatteverket.  

5.2 Revisorns ansvar
Revisorn har enligt Larsson (2004) en förebyggande effekt mot brott och enligt Everett
et al. (2007) kan revision vara ett botemedel mot korruption. Enligt revisor A medverkar
revisorer som en förebyggande effekt  inom ramen för sin granskningsskyldighet.  Ett
annat effektivt sätt att motverka penningtvätt är enligt revisorn att ha en god relation
med  klienten.  Det  största  problemet  i  samband  med  tillämpningen  av  lagen  tycker
revisor A är att verkligen hitta brotten. Revisor B anser att revisorn bör vara selektiv i
sitt val av klienter och rådfråga samt samarbeta med kollegor i branschen. Revisor C ser
möjligheter i att upptäcka brott som annars hade förblivit oupptäckta och därmed bidra
till  en  bättre  värld.  I  det  stora  hela  har  revisorerna  begränsad  makt  som
brottsbekämpare i den lagstadgade revisionen och penningtvättsbrott är överlag svåra
att upptäcka. Vetskapen om revision hos kunden har enligt revisor C en förebyggande
effekt och brott bekämpas egentligen redan innan det begås. Revisor D tycker absolut att
yrkesprofessionen ska  vara  delaktig  i  att  motverka  och upptäcka  penningtvättsbrott
men att det inte är revisorns främsta uppgift att jaga brottslingar. Revisorernas åsikter
stärker  Artsbergs  (2005)  tes  att  revisorsrollen  är  mer  komplex  än  att  bara
kvalitetssäkra information. Larssons (2004) teoretiska utgångspunkt att revisorn har en
förebyggande effekt råder konsensus med studiens respondenter.

Anmälningsskyldigheten  är  enligt  Larsson  (2004)  reglerad  av  staten  och  etablerar
revisorn som en slags oberoende brottsförebyggande aktör. Carrington (2010) belyser
vikten  av  revisorn  som  professionell  oberoende  part.  Revisor  A  problematiserar
oberoendet och anser att det inte är revisorns uppgift att arbeta mot brott, detta skulle
innebära ett uppdrag från staten och oberoendet kan då ifrågasättas. Enligt revisor B bör
försiktighet iakttagas innan en klient anmäls då relationen med kunden kan vara av
känslig karaktär. Oberoendet är av vikt tycker revisor C och om oberoendet äventyras
har revisorn en speciell avdelning inom företaget som kontaktas. Anmälningsplikten är
enligt revisor C en komplex fråga då revisionsbyrån är direkt beroende av betalande
kunder, något som gör situationen ytterligare känslig. Enligt revisor D kan uppdraget
som brottsbekämpande enhet diskuteras då det faktiskt är klienterna och inte staten
som betalar för revisionen, gränsen mellan revisorns oberoende och deras beroende av
kunderna  är  hårfin.  Överlag  anser  samtliga  respondenter  att  revisorn  som  en
brottsbekämpare är problematiskt och inte självklart en del av professionen.

Penningtvättsbrott  är  enligt  Clarke (1990)  många  gånger  välplanerade,  organiserade
och  ofta  svåra  att  upptäcka.  Enligt  revisor  A  har  det  varit  få  fall  som  anmärkts  av
revisionsbyråer sedan lagen infördes, något respondenten kopplar till svårigheten med
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att  upptäcka  oegentligheter  då  penningtvätt  utförs  ytterst  professionellt.  Det  skulle
krävas  stora  resurser  och  tid  för  att  göra  noggrannare  granskning  och  det  skulle
innebära att det fakturerade arvodet skulle bli betydligt högre än vad klienten ifråga är
villig  att  betala.  Enligt  revisor  B  är  vissa  branscher  mer  infekterade  än  andra  och
undviks kategoriskt. Det gäller exempelvis restaurangbranschen och branscher med hög
risk. Att så få fall anmäls beror enligt revisor C på svårigheten för en revisor att upptäcka
penningtvättsbrott samt den avskaffade revisionsplikten. Revisor D ser tre olika orsaker
till  att  anmälningarna är få.  Antingen är  penningtvätt  inte  så omfattande,  eller  så är
brottslingarna  mycket  skickliga.  Sista  anledningen  kan  vara  att  vissa  revisorer  är
oseriösa eller ignorerar penningtvätt som problem. Malgueno et al. (2010) teori gällande
högre kvalité och mer noggrann revision har ett samband till  minskad korruption är
enligt respondenterna troligt men frågan är om kunden är villig att betala för det högre
priset  som denna  kvalitetssäkring  skulle  innebära.  Revisor  D tar  upp problematiken
kring oseriösa revisorer, något som teoretiskt kan kopplas till He (2010) antagande att
det  finns  revisorer  som  aktivt  medverkar  till  penningtvätt  genom  bland  annat
avancerade ekonomiska system.

En revisor som finner att det föreligger brottsmisstanke ska enligt penningtvättslagen
(2009:62) granska och utreda misstanken. De metoder som revisor A använder sig av
för att upptäcka och granska penningtvättsbrott är bland annat nyckeltal, resultat- och
balansrapporter,  avvikande  transaktioner,  markanta  förändringar  (kostnader  och
intäkter)  och  bokslutsgranskning.  Vid  misstanke  om  brott  anmäls  detta  direkt  till
ekobrottsmyndigheten utan att kunden underrättas. Revisor B blir uppmärksam vid till
exempel  oväntade  kapitaltillskott  och  granskar  något  noggrannare  bolag  som  bland
annat går dåligt.  Vid misstanke har byrån rutiner för hur en anmälan ska ske och en
diskussion förs med klienten. Revisor C analyserar bland annat klienternas miljö samt
verksamhet och fokuserar på avvikande och främmande transaktioner för att upptäcka
eventuella  brott.  Vidare  får  revisorn stöd internt  av en avdelning inom bolaget  som
hanterar  risk  och  kontroll,  innan  en  anmälan  skickas  till  finanspolisen.  Revisor  D
använder inget system för att granska och utreda penningtvätt.  Det som granskas är
avvikelser och obekanta transaktioner hos klienterna.  Revisorn ger alltid klienten en
möjlighet att förklara och kontaktar finanspolisen endast om misstankarna kvarstår. Det
är tydligt att de mindre revisionsbyråerna  utreder eventuella misstankar med kunden
medan de större revisionsbyråerna anmäler utan diskussion med klient.    

FAR (2013) rekommenderar revisionsbyråer att hålla de anställda uppdaterade gällande
förändringar  och kompletteringar  i  bland annat  penningtvättslagen samt att  erbjuda
utbildningstillfällen.  Revisor  A  anser  att  utbildningen är  tillräcklig  och adekvat  både
internt och externt. Även revisor B har fått utbildning gällande penningtvättslagen och
anser sig ha tillräcklig kunskap. Enligt revisor C behövs ytterligare utbildning gällande
tillämpning av lagen och denne efterlyser fler informationsträffar. Revisor D anser att
han  överlag  har  en  tillräcklig  kunskap  för  att  kunna  tillämpa  penningtvättslagen.
Revisorn  har  fått  information  från  FAR  och  Revisorsnämnden  men  ser  att  mer
utbildning  vore  en  bra  idé.  Diamant  (2014)  påpekar att  större  byråer  behöver
genomföra  återkommande  utbildningsinsatser  på  området  och  göra  revisorerna
vaksamma  på  de  indikationer  som  är  typiska  för  penningtvätt.  I  mindre  byråer  ser
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Diamant  att  FAR  bör  tillhandahålla  utbildning  och  stöd  samt  verktyg  för  att  kunna
hantera  följder  av  penningtvätt.  Det  framgår  att  synen på  utbildning skiljer  sig  inte
mellan små och stora företag utan åsikterna är mer beroende av revisorns erfarenhet.
Överlag verkar de erfarna revisorerna belåtna över sin kunskap och utbildning medan
den oerfarne revisor C anser att det behövs ytterligare utbildning och information. 

5.3 Kundkännedom
Enligt EtikU (2014) ska kontroll  av klientens identitet,  bolagets ägarförhållanden och
struktur genomföras när affärsrelationen upprättas. Om klienten inte vill redogöra för
detta motiveras en utökad kontroll. En god förståelse av klientens verksamhet inom de
branscher där risken för korruption erfarenhetsmässigt är stor är mycket viktig anser
Diamant (2014). Processen när en ny affärsrelation etableras för revisor A startar med
att  kontrollera  kundens  bakgrund,  bolagets  struktur,  rutiner  och  organisation.  Via
revisionsbolagets nätverk och branschkollegor etableras en bild över vem klienten är.
Nya  klienter  attesteras  alltid  av  kontorschefen  och  identifikationshandlingar
kontrolleras. Revisor B är selektiv i urvalet av klienter och tar sällan in klienter utanför
sin  närmaste  krets  och  nätverk.  Nya  klienter  genomgår  en  informell  kontroll  där
bakgrund, aktiviteter och årsredovisningar granskas. Legitimation begärs och kopieras
för att säkerställa att kunden är seriös. Gällande urval av kunder är revisor C selektiv
och har höga krav. Vissa branscher undviks helt och en omfattande bakgrundskontroll
sker för att försäkra att kunden är pålitlig. Revisor D ställer vissa krav på nya kunder.
Vid etablering av en ny klient upprättas en riskkalkyl, bakgrundskontroll genomförs och
en  kravlista  sammanställs.  Revisionsbyrån  är  liten  och  revisorn  känner  alla  kunder
personligen, vilket minimerar risken för penningtvätt. 

SOU (2012:12)  redogör  i  sitt  betänkande  för  att  ett  riskbaserat  förhållningssätt  bör
antas vid  åtgärder  enligt  penningtvättslagen.  Abdullahi  (2010)  påpekar  vikten av att
”känn-din-kund" principen tillämpas. De Witt (2007) påtalar vidare hur viktigt det är att
kontinuerligt  följa  upp  kundens  aktiviteter  och  säkerställa  att  dessa  är  i  linje  med
kundens  verksamhet.  Enligt  revisor  A  är  relationen  med  kunden  ett  långsiktigt
förhållande och revisorn bör ha ett skeptiskt  förhållningssätt mot kortsiktiga kunder
som t.ex. bara stannar under ett år. Revisor B anser att kundkännedom är den viktigaste
faktorn i bekämpning av penningtvätt. Det är vidare av stor vikt att kontinuerligt hålla
kontakt med kunderna under året för att undvika negativa överraskningar. Revisor C
påtalar det faktum att revisorerna ofta känner sina kunder väl och hos dessa kunder är
revisorn övertygad att det inte begås några brott. För revisor D är kundkännedom av
stor vikt. Revisionsbyrån känner alla sina kunder, kunderna jobbar hårt samt hederligt.
Risken att någon av dessa kunder skulle tvätta pengar är mycket låg eller obefintlig.
Samtliga revisorer är överens om att kundkännedom är en faktor av stor vikt, om inte
den viktigaste för att förebygga och bekämpa penningtvätt. 

Enligt  Larsson  (2004)  kan  revisorns  brottsförebyggande  insats  undermineras  av  ett
försämrat  klientförtroende  och  relation.  Angående  om  penningtvättslagen  förändrat
kundrelationen anser revisor A att penningtvättslagen inte har förändrat kundrelation
nämnvärt.  Revisor  B  ser  inte  heller  någon  större  skillnad.  Revisor  C  har  inte  varit
verksam  tillräckligt  länge  för  att  kunna  uttala  sig  i  frågan.  Enligt  revisor  D  har
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revisionsbyrån  lika  god  kundrelation  som  innan  och  att  plötsligt  börja  granska  och
misstänka kunderna för penningtvätt vore högst problematiskt. 

Revisionsbyråerna  verkar  anta  ett  riskbaserat  förhållningssätt  vilket  bland  annat
speglas i deras selektiva urval av kunder. SOU (2012:12) redogör i sitt betänkande att
ett riskbaserat förhållningssätt bör antas.  Enligt  revisor A identifieras riskerna redan
när revisionsplanen upprättas för en ny kund.  Revisor B accepterar enbart kunder från
företagets  nätverk  och  undviker  vissa  branscher.  Även  revisor  C  väljer  bort  vissa
branscher  såsom  taxi  och  restaurang.  Revisor  D  arbetar  enbart  med  hederliga
småföretagare där risken för brott  är  minimal.  Larssons (2004) teoretiska ansats att
penningtvättslagen kan anses verkningslös då seriösa revisorer har seriösa klienter som
följer lagen kan antas stämma. 
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6 Slutsats
I  detta kapitel framställs  studiens slutsatser,  frågeställningen besvaras samt förslag på
vidare forskningsfrågor presenteras.

6.1 Revisorns förhållningssätt
Gällande hur revisorn förhåller sig till lagen om penningtvätt visar studien att lagen inte
har  påverkat  revisorernas  förhållningssätt  i  någon  större  utsträckning.  Lagen  har
inneburit  mer formalia  och administration för revisionsbyråerna men det  vardagliga
arbetet  har  inte  förändrats  nämnvärt.  Förhållningssättet  till  lagen  kan  till  viss  del
kopplas till vilket revisionsbolag revisorn arbetar på, de större internationella bolagen
är mer regelstyrda än mindre lokala revisionsbyråerna. Det innebär att lagen har haft en
större inverkan på de större revisionsbolagen och inneburit visst merarbete medans de
mindre  revisionsbolagen  inte  påverkats  i  någon  större  omfattning. Överlag  är
kännedomen  gällande  innehållet  i  lagen  något  bristfällig  och  detta  kan  spegla
revisorernas förhållningssätt till lagen, något som kan kopplas till ofullkomlig utbildning
gällande lagen samt en otydlig policy från revisionsbolagens ledning. Ingen av byråerna
där respondenterna arbetar har någon uttalad policy kring penningtvättslagen något
som kan bero på att samtliga byråer enbart arbetar med seriösa kunder.

Avskaffandet  av  revisionsplikten  anser  samtliga  respondenter  ökat  möjligheten  för
penningtvätt då en kontrollinstans försvunnit. Dock är det svårt att bedöma detta då det
är troligt att de som tvättar pengar väljer att göra det i bolagsformer som inte omfattas
av  revisionsplikten.  Detta  kan  kopplas  till  att  ingen  av  revisorerna  under  sin
yrkeskarriär har misstänkt penningtvätt hos en klient. 

6.2 Revisorns ansvar
Gällande hur revisorn uppfattar sitt ansvar i förhållande till lagen om penningtvätt visar
undersökningen att revisorns granskningsskyldighet och anmälningsplikt inte har ökat
antalet  anmälningar.  Lagen  om  penningtvätt  anses  tämligen  verkningslös  ur  ett
brottsbekämpande  perspektiv  men  kan  ha  positiv  verkan  ur  ett  förebyggande  syfte,
något  som både revisorerna och teorin påpekar.  Överlag finns  en överensstämmelse
emellan  revisorerna  att  revisorns  huvudsakliga  uppgift  inte  är  att  agera  som  en
brottsbekämpande myndighet.

Ur ett ansvarsperspektiv är anmälningsskyldigheten problematisk, revisorerna påtalar
vikten  av  att  vara  och  agera  som  en  oberoende  part.  Att  arbeta  för  staten  som  en
brottsbekämpande  aktör  skulle  enligt  revisorerna  innebära  ett  ifrågasättande  av
oberoendet. Revisionsbyråerna är inte statligt finansierade utan är direkt beroende av
inkomsterna från klienterna, något som också kan vara problematiskt för oberoendet.
Att upptäcka oegentligheter är enligt revisorerna svårt och tidskrävande samtidigt som
det skulle krävas stora resurser för noggrannare granskning. Något som skulle innebära
större kostnader för klienterna.

Gällande granskningsplikten är de två stora revisionsbyråerna regelstyrda med metoder
och struktur för att upptäcka brott medan de två mindre byråerna mer förlitar sig på

30



kundkännedom. Det finns även stora skillnader i hur en misstanke hanteras, de stora
revisionsbolagen i studien anmäler utan att diskutera med kunden medan de två mindre
bolagen för en diskussion med klienten innan eventuell anmälning. Detta visar att det
finns stora skillnader i hur revisionsbolag uppfattar och arbetar med gransknings- och
anmälningsplikten.  Detta  kan  tyda  på  att  utbildningen  och  informationen  kring
penningtvättslagen inte är tillräcklig. 

6.3 Kundkännedom
Gällande vilken betydelse kundkännedom har i revisorns arbete mot penningtvätt visar
studien att ett effektivt sätt att motverka penningtvätt är enligt revisorerna att ha en god
relation  med  klienten.  Samtliga  respondenter  ställer  krav  på  blivande  klienter  och
upprättar  interna  samt  externa  kontroller.  En  god  kundkännedom  minimerar  enligt
revisorerna  risken  för  penningtvätt.  Kundkännedom  är  en  av  de  absolut  viktigaste
faktorerna i bekämpning av penningtvätt, något som samtliga respondenter i stort håller
med  om.  Möjligen  ligger  för  stor  vikt  vid  kundrelationen  istället  för  att  leta  efter
oegentligheter  i  redovisningen.  Relationen  till  kunden  har  inte  enligt  revisorerna
förändrats nämnvärt av penningtvättslagen och revisorns brottsförebyggande insats. 

Revisionsbyråerna kan antas tillhandahålla ett riskbaserat förhållningssätt, vilket bland
annat speglas i deras selektiva urval av kunder. Studien visar att revisionsbyråerna är
noggranna  gällande  vilka  klienter  de  accepterar  och  kategoriskt  väljer  bort  vissa
branscher, seriösa revisorer har seriösa kunder. Att revisorerna enbart vill arbeta med
seriösa  företag  kan  ses  problematiskt  och  möjligen  skulle  fler  brott  upptäckas  om
revisionsbyråerna även jobbade med utsatta branscher och företag. 

6.4 Förslag till framtida forskning
Eftersom  revisorn  liksom  många  andra  parter  har  ett  ansvar  gentemot
penningtvättslagen  bör  yrkesgruppen  tillhandahållas  tillräcklig  utbildning  inom
området. Vi berörde detta område i vår studie men ser att utbildning inom penningtvätt
är  något  som kan vara  intressant  att  studera vidare  då detta  sannolikt  kan påverka
revisorns förhållningssätt till lagen. Under vår empiriska undersökning framförde en av
de  intervjuade  revisorerna  att  det  vore  intressant  att  få  en  bild  av  hur  mycket  de
administrativa  åtgärderna  för  att  bekämpa  penningtvätt  har  kostat  samhället.  Då
revisorns huvudsakliga ansvarsområde inte är att bekämpa brott kan det vara av stort
intresse  att  undersöka  vad  det  administrativa  merarbetet  har  kostat  och  om  dessa
resurser  borde  ges  till  polis  och  åklagare.  Vidare  vore  det  intressant  att  undersöka
vilken effekt avskaffandet av revisionsplikten har haft på just penningtvätt. Frågan om
huruvida  brottslingar  tvättar  pengar  genom  företag  som  inte  omfattas  av
revisionsplikten  kan studeras  ytterligare.  Ett  sista  förslag  på  vidare  forskning  är  att
genomföra en liknande studie som denna men med ett större urval av respondenter. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

 Utbildningsnivå?
 Antal års erfarenhet inom revision?
 Ungefär hur många anställda har bolaget?
 Är bolaget en del av en större koncern?

Förhållningssätt

1. Vilken inverkan har lagen om penningtvätt haft på revisorns arbete sedan den infördes 
2009?

2. Har ni någon gång misstänkt penningtvätt hos en kund?

3. I juli 2014 kom en lag för kriminalisering av penningtvättsbrott. Har lagen påverkat 
revisorn arbete ytterligare? På vilket sätt?

4. Har företaget ni jobbar för någon policy gällande penningtvätt?

5. Anser ni att lagen är tydlig och att det framgår vad som förväntas av dig som revisor?

6. Har avskaffandet av revisionsplikten för små bolag underlättat möjligheten för 
brottslingar att tvätta pengar?

Ansvar

7. Vilka möjligheter samt problem upplever ni som revisor i tillämpningen av 
penningtvättslagen?

8. På vilket sätt anser ni att revisorn kan vara med att motverka penningtvätt? Vilka 
metoder använder ni er av för att förebygga samt upptäcka penningtvättsbrott?

9. Hur går ni tillväga vid misstanke av brott?

10. Det har under år 2012 inkommit totalt 5 rapporter från revisorer till finanspolisen. Vad 
anser ni att det beror på att antalet är så pass marginellt?

11. Har ni fått tillräcklig och adekvat utbildning för att kunna tillämpa lagen i ert vardagliga 
arbete?

Kundkännedom

12. Hur jobbar ni gällande kundkännedom? Vad har ni för metoder, kontroller samt krav 
gentemot era kunder?

13. Vad innebär det för revisorn att tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt? 

14. Hur har relationen till kunden förändrats i samband med penningtvättslagen?

15. Övriga synpunkter?

35


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Frågeställning
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsning
	1.6 Målgrupp

	2 Metod
	2.1 Ämnesval
	2.2 Val av metod
	2.2.1 Intervjudesign
	2.2.2 Urval
	2.3 Operationalisering
	2.4 Insamling och analys av data
	2.5 Trovärdighet och etik
	2.6 Pilotstudie
	2.7 Metodreflektion
	2.8 Källkritik

	3 Referensram
	3.1 Revisorns förhållningssätt
	3.1.1 Penningtvättslagen
	3.1.2 Penningtvätt genom revisorer
	3.2 Revisorns ansvar
	3.2.1 Granskningsskyldighet & anmälningsplikt
	3.3 Kundkännedom
	3.3.1 Ett riskbaserat förhållningssätt
	3.3.2 Identitetskontroll
	3.3.3 Affärsförbindelsens art
	3.4 Sammanfattning

	4 Empiri
	4.1 Revisor A
	4.1.1 Revisorns förhållningssätt
	4.1.2 Revisorns ansvar
	4.1.3 Kundkännedom
	4.2 Revisor B
	4.2.1 Revisorns förhållningssätt
	4.2.2 Revisorns ansvar
	4.2.3 Kundkännedom
	4.3 Revisor C
	4.3.1 Revisorns förhållningssätt
	4.3.2 Revisorns ansvar
	4.3.3 Kundkännedom
	4.4 Revisor D
	4.4.1 Revisorns förhållningssätt
	4.4.2 Revisorns ansvar
	4.4.3 Kundkännedom
	4.5 Sammanfattning

	5 Analys
	5.1 Revisorns förhållningssätt
	5.2 Revisorns ansvar
	5.3 Kundkännedom

	6 Slutsats
	6.1 Revisorns förhållningssätt
	6.2 Revisorns ansvar
	6.3 Kundkännedom
	6.4 Förslag till framtida forskning

	Källförteckning
	Bilaga 1: Intervjuguide

