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uppvisade engagemang till studien. Dessutom vill vi tacka alla medverkande respondenter 
som tagit sig tid under en hektisk period av bokslutsarbete, utan deras svar skulle denna studie 
inte varit genomförbar. Slutligen vill vi tacka alla opponenter som bidragit med konstruktiv 
kritik som väglett oss under studiens gång. Tack.  
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Research  In what means has the measures aginst money laundering affected the 
question:	   customer knowledge and the obligation to report any suspected money 

laundering case by accountants in practice? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to obtain an understanding regarding money 

 laundering in Sweden. The difficulities with applying the swedish money 
laundering law into practice by accountants will be investigated with the 
basis of cutomer knowledge and the obligation to report any suspected case.  

 
Method: The quantative study was based on secondary data from articles and books  
 within the subject money laundering, customer knowledge, the  

obligation to report every suspected case of money laudering and 
institutional theory. Interviews were conducted to collect primary data and 
resulted in four semi-structured interviews.  

 
Conclusion:	   The study showed that the measures against money laundering and 

financing of terrorism is flexible and allows the accountant to determine the 
measures by individual preferences. The swedish law against money 
laundering and financing of terrorism should adjust witihin the measures 
against money laundering requriments due to the expectation gap between 
the accountants education and the requriments. Considering the flexibility of 
the law, the opportunity to not report any suspected case of money 
laundering exist. However, it is interesting that a regulation is constructed to 
regulate something that is more assosiated with the individual evaluation.  
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Frågeställning: Hur har åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism påverkat 

kundkännedomen och rapporteringen om misstanke av penningtvätt från 
revisorer i praktiken?  

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva problematiken kring revisorns 

rapporteringsskyldighet med utgångspunkt i kundkännedom och uppgifts- 
och granskningsskyldighet enligt lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism.  

 
Metod:  Studien var av kvantitativ karaktär och baserades på data i form av artiklar 

och böcker inom ämnena penningtvätt, kundkännedom, 
rapporteringsskyldighet och institutionell teori. Datainsamlingsmetod till 
primärdata var fyra semi-strukturerade intervjuer. 

 
Slutsats: Studien belyser att åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism är flexibla och ger utrymme till revisorns individuella bedömning. 
Genom indikationer från revisorerna anser författarna att lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör justeras inom 
åtgärder mot penningtvätt då förväntningarna och kraven är för höga i 
förhållande till revisorns kunskap. Lagen ger tolkningsmöjligheter och som 
revisor fås fler möjligheter att agera än att följa rapporteringsplikten 
eftersom avsägning av kund kan förekomma. På så vis är det intressant att 
ett formellt regelverk har lagstiftat om bland annat kundkännedom vilket är 
mer kopplat till den individuella bedömningen än till ett uppställt regelverk.
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1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en kort introduktion till ämnet penningtvätt och sedan presenteras 

penningtvättsproblemets omfattning och lagstiftningens uppkomst. Problemdiskussionen 
redogör för problematiken som följs av studiens frågeställningar och syfte.  

 
Känner du till att Sverige år 2007 hade genom ekonomisk brottslighet gått miste om 133 
miljarder kronor vilket kunde finansierat sjukvård och skola? (FI, 2013b) Ekonomisk 
brottslighet är ett samlingsbegrepp som inkluderar olika typer av brott, det gemensamma är att 
brotten generar vinst. Att brotten ger möjlighet till en förmögenhetsökning till inblandade 
individer är en bidragande faktor till att bedriva ekonomisk brottslighet. För att använda de 
illegala tillhandahållna medlen i samhället måste intäkterna tvättas för att dölja dess brottsliga 
ursprung vilket benämns penningtvätt. (Polisen, 2015) 

1.1 Bakgrund 
Penningtvätt är ett hot mot den globala gemenskapen enligt Gao och Xu (2009). Den globala 
gemenskapen innebär bland annat att länder kan arbeta över landsgränserna som gynnat både 
den legala och illegala ekonomin (Buchanan, 2004). På grund av penningtvättens globala 
omfattning krävs ett gemensamt arbete mot penningtvätt som resulterat i globala samarbeten. 
(Leong, 2007) Ett av samarbetena hanteras av Financial Action Task Force (FATF) som 
skapar en gemensam standard till åtgärder mot bland annat penningtvätt (FI, u.da). FATF 
kontrollerar att standarden följs och under 2005/2006 genomfördes en kontroll av Sverige. 
Kontrollen resulterade i att Sverige hade brister inom standarden vilket gjorde att Sverige fick 
krav att åtgärda dessa brister tills kommande uppföljning. Bristerna var bland annat inom 
kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner. (FI, 2013b)  
 
EU införlivade FATF:s standard genom ett penningtvättsdirektiv som uppdaterats tre gånger. 
Det första penningtvättsdirektivet byggde på att samtliga medlemsstater i EU skulle förbjuda 
penningtvätt. Detta skulle ske genom att den finansiella sektorn som innefattar exempelvis 
banker, dessa skulle identifiera sina kunder samt bevara kunduppgifterna på ett 
tillfredställande vis. Den finansiella sektorn skulle även införa olika rutiner i sina 
verksamheter för att underlätta upptäckten av penningtvätt, utbilda personalen samt att 
rapportera misstanke av penningtvätt till behöriga myndigheter. (FI, 2013b) Genom det andra 
penningtvättsdirektivet utökades tillämpningsområdet till att omfatta andra aktörer som verkar 
utanför den finansiella sektorn som bland annat revisorer. (Prop. 2008/09:70) 
 
Både det första och andra penningtvättsdirektivet utgjorde så kallade minimidirektiv vilket 
innebär att möjligheten för beslut om strängare regler föreligger för de enskilda 
medlemsstaterna i EU. Det tredje penningtvättsdirektivet bygger i sin tur på de två första 
direktiven och ersatt dessa med bas i det fundamentala, rapporteringsskyldighet och 
kundkännedom. (Prop. 2008/09:70) Rapporteringsskyldigheten innebär att rapportering ska 
ske vid misstanke om penningtvätt och kundkännedom innebär att tillräcklig kunskap om 
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kund ska föreligga för att uppnå de ställda kraven i direktivet. Exempelvis ska verklig 
huvudman identifieras. (FI, u.db) Det har alltid funnits krav gällande kundkännedom, dock 
inte kundkännedomens utformning. Det är bestämmelserna om kundkännedomens utformning 
i detta direktiv som skiljer sig från det första och andra direktiven. Det tredje direktivet anger 
mer detaljerat än tidigare direktiv vilka åtgärder de omfattande aktörerna, bland annat 
revisorer måste tillämpa för att garantera kundkännedom om dess kunder och för att förstå 
vilken verksamhet kunderna ägnar sig åt. En utgångspunkt som kundkännedomen ska grundas 
i är ett riskbaserat förhållningssätt, vilket också är en av de väsentliga förändringarna i 
jämförelse med tidigare direktiv. Ett riskbaserat förhållningssätt innebär att utgångspunkt sker 
i att risken för att utnyttjas till penningtvätt skiljer sig mellan de omfattande aktörernas 
verksamhetsområden och dess kunder samt att penningtvättsriskerna kan förändras över tid. 
De omfattande aktörernas resurser ska därmed användas där behoven finns och därmed har 
direktivet gjorts mer flexibelt. (Prop. 2008/09:70) 
 
Syftet med direktivet är en effektiv bekämpning av penningtvätt men samtidigt inte införa för 
stränga regler som förstör möjligheterna till att bedriva en effektiv näringsverksamhet inom 
de branscher som omfattas av penningtvättsdirektivet. Direktivet införlivades i svensk rätt 
genom lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). 
(Prop. 2008/09:70 ) PTL föreskriver således administrativa och förebyggande åtgärder mot 
penningtvätt (Vesterhav et al, 2011). 
 
Enligt finanspolisens årsrapport (2013) kom det in 11 185 penningtvättsrapporter år 2013 
varav revision och annan revision- och bokföringstjänst endast åtta rapporterade fall medan 
bankrörelsen stod för 5 457 rapporteringar under året. Mitchell et al. (1996, s.6) hävdar dock 
att revisorer och andra yrkesgrupper som tillhandahåller bokförings- och revisionstjänster 
besitter den kompetens som krävs för att hitta misstänkta transaktioner.  

1.2 Problemdiskussion 
Mot bakgrund av att bland annat aktiebolag måste ha obligatorisk kontroll av dess 
räkenskaper av revisor blir revisorn en viktig aktör som kan upptäcka brott. Genom införandet 
av rapporteringsskyldigheten får revisorerna dessutom press att upptäcka och rapportera 
brotten. (Larsson, 2004) Det är dock inte problemfritt att använda revisorer som ett 
hjälpmedel i brottsförebyggande syfte mot penningtvätt (He, 2006). Revisorn har oftast störst 
inblick i företaget förutom ägaren (Theander, u.d). Dessutom besitter revisorer de 
förutsättningar som krävs för att kunna upptäcka eventuella brott enligt Larsson (2004). He 
(2006) nämner att revisorns arbetsuppgifter kan komma i konflikt med 
rapporteringsskyldigheten, exempelvis genom försämrad kundrelation. Larsson (2004) hävdar 
att det föreligger en hållhake på revisorer som inte fullgör rapporteringsskyldigheten i form av 
disciplinåtgärder utformade av Revisorsnämnden. Disciplinåtgärderna är det största hotet mot 
revisorerna, där den strängaste sanktionen är upphävande av auktorisation/godkännande som 
innebär yrkesförbud. (Larsson, 2004) Samtidigt som risken för disciplinåtgärder för revisorn 
föreligger finns även en risk för skadestånd enligt 37§ Revisionslagen (1999:1079) om 
revisorn tillhandahåller oriktiga uppgifter som skadat det reviderade bolaget. Med bakgrund 
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av att kundkännedomen förändrats till följd av implementeringen av det tredje 
penningtvättsdirektivet i Sverige samt att revisorer ålagts rapporteringsskyldighet av 
penningtvätt enligt PTL är det intressant enligt författarna att studera hur revisorn upplever 
regelverket och tillämpar den i praktiken.  

1.3 Frågeställning 
Hur har åtgärder mot penningtvätt påverkat kundkännedom och rapporteringsskyldigheten av 
penningtvätt från revisorer i praktiken? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva problematiken kring revisorns rapporteringsskyldighet 
med utgångspunkt i kundkännedom och uppgifts- och granskningsskyldighet enligt lag 
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 Det inledande kapitlet presenterar ämnesområdet som studien behandlar. En 

inblick i ämnet framkommer genom bakgrund och mynnar ut i frågeställning 
och syfte. 

 
Kapitel 2 Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att uppnå syftet med studien. 

Metoden för studien återges i detaljerad form med argument för vald 
undersökningsmetod, datainsamling och bearbetning. 

 
Kapitel 3 Kapitlet redogör för insamlad data där relevant forskning tas upp och en 

litteraturstudie gjorts med syfte att redogöra området som studeras. 
Inledningsvis beskrivs penningtvättsbegreppet följt av revisorns ansvar och 
revisorns förhållningssätt. Kapitlet ska identifiera ett kunskaps-gap inom 
området och därmed motivera utredningen.  

 
Kapitel 4 Kapitel fyra återger information från den insamlade empirin som erhållits 

genom intervjuer. All information i detta kapitel kommer från respondenterna 
om ingen annan källa anges samt att alla respondenter är anonyma. 

 
Kapitel 5 Genom tidigare angiven information utförs analys för att uppfylla syftet och 

besvara frågeställningen. Analysen bygger på teorin och empirin. 
 
Kapitel 6 Slutsatsen besvarar studiens frågeställning med utgångspunkt i analysen. 
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2. METOD 
Detta kapitel presenterar tillvägagångssättet i kronologisk ordning. Val av ämne och metod 

motiveras för att uppnå studiens syfte, att beskriva problematiken kring revisorns 
rapporteringsskyldighet. I kapitlet presenteras även datahanteringen. 

 
Enligt Bryman och Bell (2011) är det centrala vid bedömning av en kvalitativ studie 
tillförlitlighet och kvalitet. Detta har varit vägledningen vid genomförandet av studien. 

2.1 Val av ämne 
Inspiration till denna uppsats grundades genom sökning via bland annat KPMG, PwC, E&Y 
och Grant Thorntons hemsidor där förslag på uppsatsämnen presenterades vilket resulterade i 
det valda ämnet. Penningtvätt är ett globaliseringsproblem som genererat konsekvenser i 
dagens samhälle menar Gao och Xu (2009). En djupare förståelse för penningtvätt uppnåddes 
genom granskning av tidigare studier och relevant information som exempelvis definitioner 
av begrepp och omfattande lagar. Genom att granska tidigare studier hittades relevanta källor 
som utgjorde grunden för den aktuella studien. Det framkom att revisorerna rapporterar färre 
fall av misstänkt penningtvätt än andra aktörer som omfattas av PTL. Detta resulterade i 
studiens fördjupning av problematiken som i sin tur skulle kunna indikera på anledning till 
antalet rapporteringar från revisorer. Objektiviteten i studien har bibehållits genom att tidigare 
kunskap om ämnet varit begränsad och därmed har ingen tidigare uppfattning förelegat samt 
att inget personligt band med respondenterna förekommit. 

2.2 Val av metod och respondenter 
Utifrån frågeställningarna har studien utgått från en kvalitativ forskningsstrategi då studiens 
ändamål var att se indikationer på bidragande faktorer till antalet rapporteringar från resultatet 
av insamlad primärdata. Motivet var att studera hur revisorerna upplever och tillämpar 
regelverket i praktiken och därmed beskriva problematiken kring revisorers rapporteringar om 
misstänkt penningtvätt. En kvalitativ forskningsstrategi var lämplig då Bryman och Bell 
(2011) anger att studier som är tolkningsinriktade och utgörs av mer ord än siffror är av 
kvalitativ karaktär. Den kvalitativa forskningsstrategin var även passande då syftet med 
studien är att studera revisorns agerande och beskriva problematiken ingående. För att 
generalisera och skapa en helhetsbild hade en kvantitativ forskningsstrategi kunna tillämpats 
med en enkätstudie. Detta skulle genererat svar från fler respondenter samt möjlighet till 
generalisering, dock var detta inte syftet med denna studie. En enkätstudie skulle inte heller 
givit lika ingående svar då enkäter uppvisar riktade svar och ger mindre möjlighet till öppna 
svar. Dessutom försvinner möjligheten till följdfrågor samt dialog med respondenten. 
(Bryman & Bell, 2011) 
 
Eftersom att studien inriktas på ett område, revisorns problematik vid rapportering av 
penningtvätt var fallstudie att föredra. I en fallstudie studeras fenomenet ingående och 
detaljerat för att beskriva den komplexitet det specifika fallet står inför (Bryman & Bell, 
2011). I denna studie är de utvalda revisorerna det specifika fallet och komplexiteten ska 
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beskrivas i deras dagliga arbete de står inför vid införandet av lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism.  
 
Enligt Bryman och Bell (2011) använder de flesta fall av kvalitativa undersökningar ett 
målstyrt eller målinriktat urval till syfte att välja ut respondenter som är relevanta för de 
formulerade forskningsfrågorna, i detta fall revisorerna. Revisorerna är relevanta respondenter 
då deras tolkning och tillämpning av lagen i ett specifikt sammanhang utgör studiens fokus 
och därmed representativa för studien. Eftersom studien är av kvalitativ karaktär är 
representativitet för hela yrkesgruppen inte lika viktigt som vid kvantitativ forskning. Ett 
mindre urval behöver därmed inte representera en hel population i studien då syftet var att 
beskriva indikationer på problematik hos de valda respondenterna och därmed få en inblick i 
problematiken som ska beskrivas. Eftersom yrkesgruppens representativitet inte var 
betydande utfördes ett bekvämlighetsurval som innebär att tillgängliga respondenter valdes att 
intervjuas (Bryman & Bell, 2011). Bekvämlighetsurvalet var då passande eftersom att målet 
inte var generalisering av revisorns agerande som brottsförebyggande aktör. Att studien 
innehåller fyra intervjuer kan ses som en ofullständig studie, dock var inte syftet att utföra en 
heltäckande studie för samtliga revisorer i Sverige utan att enbart se indikationer och beskriva 
dessa.  
 
Vid val av respondenter kontaktades både stora och små revisionsbyråer där 
auktoriserade/godkända revisorer, revisorer och personer som utför bokförings- och 
redovisningstjänster arbetar. Detta gjordes för att öka trovärdigheten ytterligare i studien då 
revisionsbyråerna kan arbeta på olika sätt genom skillnad i bland annat resurser och 
förutsättningar. En annan anledning var möjligheten till ett brett spektrum som gav potential 
till en bredare beskrivning inom det valda ämnesområdet samt att samtliga kontaktade aktörer 
omfattas av PTL. 
 
En beskrivning av problematiken studien behandlar har uppnåtts genom semi-strukturerade 
intervjuer med de utvalda respondenterna. Genom semistrukturerade intervjuer ska 
detaljerade och ingående svar mynna ut i en beskrivning av det komplexa fallet. Detta för att 
semi-strukturerade intervjuer gav möjligheter till ytterligare information genom följdfrågor 
och att en dialog kunde föras. Dessutom får respondenterna möjlighet att prata fritt om deras 
upplevelser, tolkningar och tillämpning av lagen i praktiken.  

2.3 Litteraturstudie 
Metoden för insamling och bearbetning är viktig, detta för att relevant information ska finnas 
med i studien (Björklund & Paulsson, 2012). I denna studie var metoden viktig för att urskilja 
relevant och irrelevant information eftersom att kunskap om relevant information uppkom i 
takt med studiens gång. Björklund och Paulsson (2012) menar att en metod som kan användas 
vid insamling av information är en litteraturstudie. Fördelarna med en litteraturstudie är att 
mycket information samlas in under en kortare tid och med knappa resurser samt att 
informationen är skrivet i ett annat syfte än för den närvarande studien. (Björklund & 
Paulsson, 2012)  
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Data har bland annat framkommit genom sökning i Mälardalen högskolebibliotekets katalog 
med sökord som framkom genom granskningen av tidigare studier som bland annat; 
penningtvätt, organisationsteori och institutionell teori. Vid sökning av vetenskapliga artiklar 
användes databaserna; DiVA, Emerald Insight, Discovery, ScienceDirect (BIBSAM), 
ABI/INFORM Global och Google Scholar. De sökord som användes vid sökningarna efter 
vetenskapliga artiklar var bland annat money laundering, money laundering fraud, 
accounting, organisation-theory, institutional-theory och organisation crime. Information 
inom ämnet har även inhämtats genom internetsidor såsom Finansinspektionen, Polisen och 
Brottsförebygganderådet. Olika propositioner, svenska offentliga utredningar och rapporter 
har även använts för att ta del av information inom ämnet penningtvätt. 
 
Genom att utgå från data som vetenskapliga artiklar, lagar och litteratur har bakgrund till 
problematiken beskrivits och därmed motiverat studiens uppkomst i referensramen. Utifrån 
insamlad information har en grund för studien erhållits och därmed har fokus lagts på data 
som kan ge indikationer till studiens frågeställningar. Ett granskande synsättet har tillämpats i 
processen vid sökandet av pålitliga källor genom att validering av källor genomförts. 
Valideringen utfördes genom att liknande information och påståenden stärkts genom andra 
källor. Källornas utgivningsår har ett intervall som sträcker sig innan PTL:s införande. Detta 
påverkar inte studien då de äldre källorna innefattar data rörande revisorns roll som inte 
förändrats genom en lags införande. 

2.4 Operationalisering 
Operationalisering innebär att få förståelse för begreppen i referensramen och ge underlag till 
att besvara studiens frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). Studiens operationalisering 
skedde genom fyra olika teman i intervjuguiden; penningtvättsbegreppet, revisorns ansvar, 
kundkännedom och rapporteringsskyldighet. Dessa teman berör referensramen som utgjorde 
grund till insamlad primärdata. Operationaliseringen medförde en beskrivning av 
referensramens begrepp genom primärdata i analysen. Institutionell teori användes som ett 
hjälpmedel för att förklara begreppen och därmed ge en beskrivning för revisorers tillämpning 
av PTL i praktiken. På följande sida illustreras en modell som beskriver hur frågorna är 
kopplade till den referensramen. 
Teori: Intervjufrågor: 
Penningtvättsbegreppet 1-3 
Revisorns ansvar 4-7, 11, 12, 15-17, 20 
Riskbaserat förhållningssätt 5, 6  
Utbildning 1-2.1, 4, 7, 13 
Kundkännedom 6, 8-12 
Rapporteringsskyldighet 2.1, 3, 13-20 
Revisorns förhållningssätt 1-20 
Figur 1, Egenarbetad operationaliseringsfigur 
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Rubrikerna riskbaserat förhållningssätt och utbildning finns inte med i referensramen som 
rubriker, dock tillhör dessa områden rubriken revisorns ansvar. Dessa rubriker är utsatta i 
modellen i syfte att specificera vilken del av revisorns ansvar som respektive fråga berör.  

2.5 Primär data 
Första kontakten med respondenterna skedde via mail eller telefon där presentation av ämnet 
redogjordes, därefter erhölls svar om medverkan i studien skulle ske eller inte. Ett flertal 
revisionsbyråer kontaktades och samtliga ville vara anonyma.  
	  
Primärdata utgör information inhämtad i syfte för studien (Bryman & Bell, 2011) vilket 
gjordes genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har fyra olika teman som berör 
penningtvättsbegreppet, revisorns ansvar, kundkännedom samt rapporteringsskyldighet. 
Denna typ av intervju ansågs vara lämplig då mångsidighet förmår att uppstå men samtidigt 
för att få ingående svar från utvalda respondenter i arbetssättet kring penningtvätt. Frågorna i 
intervjuguiden har inte ställts i någon specifik ordning då det primära var att beröra samtliga 
teman med fokus på dialog. Intervjufrågorna är numrerade i syfte att förtydliga 
operationaliseringen. Innan intervjuerna granskades intervjuguiden av andra studenter för att 
eventuella förbättringsåtgärder skulle kunna genomföras. För att studien ska anses som 
pålitlig skickades även intervjuguiden ut till samtliga respondenter innan intervjutillfället för 
att undkomma ogrundade svar. Nackdelen var att respondenterna kunde förbereda svaren 
genom studie av ämnet innan och därmed inge ett falskt intryck av kunskap. Detta 
förhindrades genom att följdfrågor ställdes som inte kan besvaras genom förberedelser. 
Modellen nedan visar intervjugenomförandet översiktligt.  
	  
Respondent Datum Tid Intervjutyp Plats 
A 21-apr-15 09.00 Telefonintervju Mälardalens högskola 
B 23-apr-15 09.00 Face-to-face På kontoret 
C 23-apr-15 13.00 Face-to-face På kontoret 
D 29-apr-15 10.00 Face-to-face På kontoret 
Figur 2, Egenarbetad figur över intervjugenomförandet 
 
Intervjuguiden användes först vid intervjutillfället med respondent A och kompletterades och 
bearbetades efter första intervjun. Respondent A besvarade även frågorna som tillkom i 
efterhand via mail. Den bearbetade intervjuguiden har sedan använts vid resterande intervjuer, 
dock tillkom ytterligare frågor i efterhand som respondenterna besvarade via mail. 
Intervjufrågorna var inriktade på respondenternas personliga uppfattningar och tolkningar och 
därmed kan svaren inte besvaras oriktigt. Samtliga respondenters svar anses tillförlitliga 
baserat på deras korta betänketid, välmotiverade svar och att en dialog kunde föras samtidigt 
som tonfall analyserades. Genom att en dialog kunde föras upplevdes konversationen öppen 
och att svaren grundades utifrån erfarenheter. Ett hot mot respondenternas tillförlitlighet i 
svaren kan vara att författarna misstolkar informationen under intervjuerna, för att undvika 
detta och öka tillförlitligheten har samtliga intervjuer spelats i syfte att öka förståelsen vid 
behov. Även intervjuanteckningar har arkiverats under studien för att vid behov kunna gå 
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tillbaka till källmaterialet. Tillförlitlighet i studien ansågs öka ytterligare genom att en 
rättvisande bild av respondenternas svar och åsikter återges. För att säkra att rätt information 
återges genomfördes respondentvalidering där samtliga respondenter kan kommentera det 
framkomna resultatet innan publicering. I studien är samtliga respondenter anonyma vilket 
också kan bidra till kvalitet och tillförlitlighet i studien. Anonymiteten kan bidra till ärliga och 
detaljerade svar vilket kunde ha blivit en konsekvens för studiens trovärdighet om anonymitet 
inte förekommit.  
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3. REFERENSRAM 
Utgångspunkt i studien sker utifrån referensramen. Den teori som presenteras i kapitlet är 

penningtvättsbegreppet, revisorns ansvar och revisorns förhållningssätt med syfte att 
motivera problematiken bakom revisorns agerande i kampen mot penningtvätt. 

3.1 Penningtvättsbegreppet 
Begreppet penningtvätt är oklart då variation förekommer beroende på syfte, sammanhang 
samt land begreppet tillämpas i och därmed saknas en tydlig definition globalt. Lag (2009:62) 
om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 5§ definierar penningtvätt i 
Sverige enligt följande: 
 
” penningtvätt: sådana åtgärder 
a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med brott 
döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att 
återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över 
och förvärv, innehav eller brukande av egendomen, 
b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har 
berikat sig genom brottslig gärning,” (SFS 2009:62) 
 
En misstänkt penningtvättstransaktion kan vara svår att upptäcka för verksamhetsutövare och 
därmed har Vesterhav et al. (2011) tagit fram förslag på indikationer för misstänkta 
penningtvättstransaktioner för att vägleda verksamhetsutövare som är följande: 
	  
• Avvikande beteenden i kundens normala transaktionsmönster, kan exempelvis handla om 
stora kontantöverföringar och kontantbetalningar.  	  
• Ovanligt omfattande och komplicerade transaktioner som kan innebära en risk för 
penningtvätt.	  
• Ett flertal olika affärstransaktioner vilka inte tillhör kundens normala affärsbeteende och 
sträcker sig under en längre tidsperiod samt övriga köp som inte stämmer överens med 
kundens normala beteendemönster.	  
• Orimlig köpeskilling vid försäljning eller köp som inte stämmer överens med varans 
marknadspris.	  
• Bulvanförhållanden som sammanfattningsvis innebär fiktiva uppgifter kring bolaget. 	  
• Om kunden bor utomlands samt innehar en politiskt utsatt ställning. (Vesterhav et al, 2011) 
 
Vesterhav et al. (2011) och FAR (2012) fortsätter att det är avvikande transaktioner och 
beteenden som rapporteras och därmed missas penningtvättstransaktioner som inte sticker ut 
ur det vardagliga flödet. Dessutom kan indikationerna på avvikande transaktioner vara 
svårbedömda. (Vesterhav et al, 2011)  
	  
Ytterligare faktorer som kan indikera på penningtvätt anges av Abel och Gerson (2001, s.28) 
som menar att revisorer ska vara uppmärksamma på otillräckliga revisioner, svårigheter att 
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identifiera kunden, om kunden bedriver verksamhet som verkar sakna syfte men också på 
transaktioner som skiljer sig från kundens normala affärsverksamhet då detta kan indikera att 
penningtvätt försiggår som även bekräftas av FAR (2012). Dock menar Knechel (2007) att det 
ligger i människans natur att anta att människor är pålitliga och ges en förklaring till något 
avvikande tenderar människan att tro på detta 

3.2 Revisorns ansvar 
Revisorn är den som ansvarar för att granska ett bolags bokföring och årsredovisning samt 
bolagsledningens förvaltning, därefter ska revisorn uttala sig om dessa (Revisorsnämnden, 
2015). Enligt 5 § Revisionslagen (1999:1079) ska revisorns granskning vara så omfattande 
och ingående som god redovisningssed kräver. Dessutom väljer revisorn ut i planeringsfasen 
vilka väsentliga områden som ska granskas och som medför större risk för fel. Detta för att 
inte lägga resurser på fel områden. God redovisningssed innebär att praxis och normer för 
bokslut, bokföring och finansiella rapporter följs. Revisionens syfte är bland annat att 
tillgodose de externa intressenterna som kreditgivare och leverantörer med tillförlitlig 
information om företagets förvaltning samt ekonomiska situation samt följer de lagar och 
förordningar som finns. (FAR, 2006)  
 
Enligt Abel och Gerson (2001, s.26) har revisorerna en viktig roll i bekämpningen av 
penningtvätt då revisorernas arbetsuppgifter medför en bra inblick i flera olika branscher och 
företag. Melnik (2003, s.50) påstår att revisorernas har ett ansvar gentemot penningtvätt. 
Melnik (2003, s.51) anser även att revisorsyrket hamnar högst upp på listan på potentiella 
rapporterare och identifierare av penningtvättsaktiviteter, som även stärks av He (2006) 
eftersom att revisorer kan tillhandahålla en helhetsbild av företaget till skillnad från banker 
som enbart ser enstaka transaktioner.  
 
Enligt He (2010) kommer revisorer alltid att utnyttjas för att tvätta pengar, detta på grund av 
att penningtvätt är komplext vilket gör att ingen okunnig brottsling kan begå dessa brott. För 
att brottslingar ska kunna minimera misstankar kring penningtvätt måste de vända sig till 
experter så som revisorer och andra yrkesgrupper inom området.  (He, 2010)  
 
Enligt FI (2013a) är det av stor betydelse att aktörer vidtar handlingar för att stoppa att de 
utnyttjas för penningtvätt, både för att skydda sig själva samt bidra till en fungerande marknad 
som regleras i 5 kap. 1§ PTL. Den nya penningtvättslagstiftningen karakteriseras med att 
företagen själva måste vidta åtgärder som passar samt bedöma riskerna att utnyttjas för 
penningtvätt i sin verksamhet. Åtgärderna ska då vara anpassade efter de risker som 
identifierats hos kund. Detta förhållningssätt kallas för ett riskbaserat förhållningssätt. Varje 
enskilt företag utför en egen riskbedömning av vilka risker som företaget kan utsättas för och 
innebär ett stort ansvar för företagets förmågor att bedöma, hitta och åtgärda de eventuella 
riskerna som kan förekomma. (FI, 2013a) PTL anger tre specifika situationer där ytterligare 
åtgärder skall vidtas där risken anses vara högre för penningtvätt och misstanke om brott. 
Dessa åtgärder benämns skärpta åtgärder och skall tillämpas när kund, produkt eller tjänst 
medför hög risk för brott. Situationerna som anses medföra hög risk är när en 
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affärsförbindelse eller enstaka transaktion görs på distans, utförs åt en politiskt utsatt person 
eller sker mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut utanför EES (Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet). (SFS 2009:62) 
 

 
Figur 3, Rutiner för riskbaserat förhållningssätt (FI, 2013a)  
 
De åtgärder och rutiner som revisorerna måste genomföra ska byggas på riskbedömningen. 
Den information revisorerna inhämtar om sina kunder vid kundkännedomsprocessen och den 
fortlöpande uppföljningen av affärsförbindelser är substantiella för att revisorn ska kunna 
genomföra en korrekt bedömning vid granskningen av olika transaktioner. Information som 
kommer fram via rutiner för kundkännedomen samt vid granskning och rapportering av olika 
transaktioner är betydelsefull att beakta i det löpande riskbedömningsarbetet. (FI, 2013a) 
 
Vidare anger 5 kap. 2§ PTL att verksamheten ansvarar för att alla anställda får den 
fortlöpande utbildning som krävs. Dessutom ska rutiner finnas för åtgärder som ska göras för 
att skydda anställda från fientliga åtgärder eller hot som granskningen och rapporteringen av 
misstankar om penningtvätt kan resultera i. (SFS 2009:62) I en undersökning gjord av 
Larsson (2005) i Sverige inom rapporteringsskyldigheten för externa revisorer visades att en 
tredjedel av respondenterna saknade utbildning inom området medan 65 procent hade 
utbildning. Teoh och Wong (1993, s.365) hävdar att storleken på revisionsbyrån kan ha 
betydelse för utbildningen inom rapporteringsskyldigheten då större revisionsbolag har mer 
resurser som kan läggas på utbildningar vilket ökar kunskapsnivån hos anställda revisorer i 
större byråer. Fortsättningsvis anger Jayasuriya (2006) att lagstiftningen ändras relativt snabbt 
och revisorerna förväntas vara ständigt uppdaterade. Att lagstiftaren inför skyldigheter hos 
yrkesgrupper som övervakas av myndigheter gör att dessa kan ingripa, därmed har 
förväntningarna på revisorerna ökat. Kunskapsnivån styr revisorns förmåga att upptäcka och 
rapportera penningtvätt och för att uppnå tillräcklig utbildning bör lagstiftare och 
revisionsbranschen föra dialog om varandras förväntningar och roller. Dock är det viktigt för 
lagstiftare att inse att revisorer har en speciell arbetsuppgift och inte kan lösa alla finansiella 
problem. (Jayasuriya, 2006)  

3.2.1 Kundkännedom 
Alla aktörer som berörs av PTL ska besitta god kunskap om sina kunder enligt de krav som 
penningtvättsregelverket ställer som utgör det centrala, kundkännedomen (FI, u.db). Att 
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inhämta information i syfte om att känna sin kund är avgörande och bygger på sunt förnuft. 
Genom att erhålla information om vilka transaktioner kunden förväntas göra baserat på 
verksamheten kunden bedriver ökar möjligheten till att urskilja avvikande transaktioner som 
kan misstänkas vara penningtvätt. (Low Kim Cheng, 2010) För att uppnå de ställda kraven 
kan berörda aktörer genomföra olika åtgärder för att inhämta information (FI, u.db). 
Dokumenterad information är otillräcklig men för att uppfylla de ställda kraven krävs en nära 
kundrelation enligt Knechel (2007). Den omfattning av åtgärder som ska utföras för att uppnå 
kundkännedomen ska styras av risken för att kunden kan utnyttjas för penningtvätt. Det 
föreligger olika risker beroende kundtyp, juridisk eller fysisk person. Dessutom kan riskerna 
variera inom de olika kundtyperna. Revisorn måste även identifiera den verkliga 
huvudmannen om sådan finns (FI, u.db)  
 
I lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) stadgas det 
olika situationer där berörda aktörer, i detta fall revisorn, måste inhämta information för att 
uppnå kundkännedom men även vilka grundläggande åtgärder som skall utföras. Vid 
förbindelser med kund med förväntad varighet ska revisorn upprätta kundkännedom vid 
etablering av affärsförbindelsen. Kundkännedom skall även upprättas om tidigare information 
om kunden anses otillräcklig eller om det föreligger osäkerhet om tillförlitligheten av 
uppgifterna. Inga transaktioner får göras förrän kundkännedomsprocessen är avslutad och i 
situationer där identitetskontrollen inte kan slutföras skall affärsförbindelsen avslutas. (SFS 
2009:62)  
 
Aktörer som berörs av PTL ska vidare utveckla rutiner för en förenklad identitetskontroll för 
fysiska personer genom att hämta information om kundens namn, personnummer eller 
motsvarande, adress samt kontrollera att uppgifterna stämmer mot externa handlingar som 
intyg, dokumentation, register eller motsvarande. Vid juridiska personer ska kundens identitet 
kontrolleras på lämpligt sätt. Dessutom ska information hämtas om den juridiska företrädaren 
på samma sätt som för fysiska personer, men även kontrollera uppgifterna mot den juridiska 
personens registreringsbevis och andra externa handlingar som externa register, 
identitetshandlingar eller motsvarande. (SFS 2009:62) Dock måste löpande uppföljning ske 
av den ansvarige revisorn genom att stämma av samt dokumentera att gjorda transaktioner 
stämmer överens med känd information om kunden, kundens risk- och affärsprofil men även 
vart kundens ekonomiska medel kommer ifrån. (SOU 2012:12) Hur omfattande den löpande 
uppföljningen ska genomföras styrs av den gjorda riskbedömningen. (FAR, 2012) 

3.2.2 Rapporteringsskyldighet 
Larsson (2004) påstår att penningtvätt vanligtvis inträffar i miljöer som myndigheter sällan 
har tillgång till. I Sverige är den största andelen förbrott till penningtvätt bokförings- och 
skattebrott som ofta upptäcks av konkursförvaltare i de företag som går i konkurs eller får en 
skatterevision. Förbrott är det brott som ger upphov till penningtvätten. Att lagstifta om 
hårdare straff blir därmed svårt då upptäcktsrisken är liten. Lagstiftaren har då rekryterat en 
tredje person som kan upptäcka och rapportera misstanke om brott vilka bland annat är 
revisorerna. Genom att ge revisorerna rapporteringsskyldighet har revisorerna blivit en 
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brottsförebyggande aktör och ska kunna upptäcka brott i tidigare skede än konkursförvaltare 
och skatterevisorer. Andra anledningar till varför revisorerna har rapporteringsskyldighet var 
att möjligheten att ge erinringar och anmärkningar i revisionsberättelsen inte var tillräckliga 
som påtryckningsmedel för att bevara bolaget och bolagets intressenters intressen. (Larsson, 
2004)  
 
Anmälningsskyldigheten att anmäla om allvarliga brott såsom penningtvätt regleras i 9 kap. 
42§-44§ ABL men även i 3 kap. 1§ PTL anges regler om rapporteringsskyldighet. Enligt 
PTL:s regler skall revisorn granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner som 
kan misstänkas utgöra led i penningtvätt. Vid misstanke ska närmre analys utföras och vid 
kvarstående misstanke ska rapport genomföras utan dröjsmål till finanspolisen där rapporten 
ska ange vilka omständigheter som kan innebära brott vilket är rapporteringsskyldigheten. 
Vidare ska revisorn avstå från att hantera transaktioner som kan antas utgöra brott. (Larsson, 
2004) Fortsättningsvis är det inte förvånande att endast åtta fall av 11 185 
penningtvättsrapporter år 2013 är från revisorer (Finanspolisen, 2013) då obefogade 
rapporteringar kan leda till konsekvenser för revisorn (Larsson, 2014). Revisorer rapporterar 
dessutom endast brott vid hög säkerhetsgrad enligt Lundin (2008). Om revisorn eller andra 
berörda aktörer uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter rapporteringsskyldigheten 
ska då dömas till böter. (SFS 2009:62) Revisorn kan dessutom få disciplinåtgärder beslutade 
av Revisorsnämnden om rapporteringsskyldigheten inte följs, Revisorsnämnden kan därmed 
besluta om erinran, varning eller upphävande av auktorisation/godkännande. Revisorn kan 
även få andra konsekvenser av att inte följa rapporteringsskyldigheten som kan resultera i att 
ryktet försämras genom att revisorn varit ouppmärksam eller agerat efter kundens intresse. 
Obefogade rapporter som skadar företaget kan medföra skadeståndskrav av kund för revisorn. 
(Larsson, 2004) He (2006) hävdar att rapporteringsskyldigheten kan påverka kundrelationen 
för revisorn då en rapport om misstänkt penningtvätt kan resultera i att kundens förtroende för 
revisorn skadas vilket även bekräftas av Larsson (2004). Larsson (2004) fortsätter ange att 
skälen till att inte rapportera brotten kan vara att undvika konflikt med kunden och förlora 
uppdraget. Kung och Huang (2013) beskriver att kompromisser kan ske mellan revisor och 
kund vilket leder till att revisorn inte uppfyller kraven om objektivitet och ärlighet i 
rapporteringen och hävdar då att revisorn byggt upp en relation med kunden.  
 
Enligt Larsson (2004) är revisorns möjlighet att upptäcka brott begränsad då de kunder som 
utför brott ser till att inte bli upptäckta vid revisionen. Dessutom är inte avslöjande och 
rapportering av brott revisorns första prioritet i arbetsuppgifterna vilket också bidrar till 
begränsningen av att upptäcka brott. Rapporteringsskyldigheten har dock kritiserats av bland 
annat FAR främst inom att revisorer kunde ges rätt till att rapportera istället för skyldighet 
samt att revisorn kunde uppfattas som en polis än samarbetspartner och resultera i minskad 
vilja från kund att hålla revisorn informerad. Rapporteringsskyldigheten ansågs också vara 
utanför revisorns kompetensområde då revisorerna skulle utföra straffrättsliga bedömningar 
under hot om skadestånd, både genom underlåtande att rapportera och felaktig rapportera. 
(Larsson, 2004)  
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3.3 Revisorns förhållningssätt 
Institutionell teori belyser hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur dessa styrs 
av formella- och informella regler istället för att utgå från ett rationellt handlande enligt 
Eriksson-Zetterquist (2009, s.5). Jacobsen och Thorsvik (2014) fortsätter att individerna 
dessutom har olika arbetsuppgifter i organisationen och därmed styrs av olika regler. 
Organisationer påverkas inte enbart av interna mål, utan även av omgivningens värderingar 
(Hatch, 1997 s.108). Hatch (1997, s.27) fortsätter att teorin är ett försök till att förklara en viss 
del av verkligheten medan Suddaby (2010) nämner att teorier kan öka förståelsen för 
individers handlade vilket enligt Hedlund (2007, s.143) är ett komplext fenomen. 
Organisationers sätt att handla baseras på juridisk och politisk påverkan samtidigt som ett 
beteendemönster kan ha sitt stöd i normer, värderingar och förväntningar. (Hatch, 1997, 
s.109) 
 
Scott (2014, s.59) nämner att den institutionella teorin består av tre pelare, reglerande-, 
normativ- och kulturell-kognitiv pelare vilka har olika inverkan på organisationer. Den 
reglerande pelaren grundas ur regelverk, den normativa pelaren ur normer och värderingar 
samt den kulturell-kognitiva pelaren ur kulturer (Scott, 2014, s.59-70). Institutioner är 
ständigt utsatta för förändringar genom faktorerna som ingår i pelarna samtidigt som det 
eftersträvas stabilitet enligt Scott (2014, s.57) som också bekräftas av Eriksson-Zetterquist 
(2009, s.5). Scott (2014, s.59) fortsätter att dessa pelare leder till en succesiv övergång från 
medvetna till omedvetna handlingar och blir rutin.  
 
Inom samhället och organisationer finns det alltid regler att följa, både informella- och 
formella regler som tidigare nämnt. Vissa forskare anser att reglerande beteenden begränsar 
institutioner. (Scott, 2014, s.59) Hedlund (2007, s.147) uppger att individers handlande är 
beroende av de formella rättsliga reglerna som ibland är svårtolkade. Samtidigt som reglerna 
kan vara svårtolkade så medför övervakning och straffsanktioner att ett önskvärt beteende kan 
formas enligt Wicks (2001) och Scott (2014, s.59). Vid en närmare granskning hävdas det att 
de formella reglerna bara utgör en liten del av individers agerande (Hedlund, 2007, s.147). 
Detta påstående kan uppfattas motsägelsebart för att individer tänker på regler, men detta 
behöver inte styra individers handlade enligt Hedlund (2007, s.147). Många institutioner 
omfattas av lagar och förordningar som måste följas, men huruvida individer gör detta 
grundas i verklighetsuppfattningen (Tengblad, 2006). 
 
Normer och värderingar påverkar också för att uppnå ett önskvärt beteende hos individer 
menar Tengblad (2006) och Scott (2014, s.64). Normer är hur individer agerar medan 
värderingar är vad individen anses lämpligt (Wicks, 2001). I den normativa pelaren definieras 
organisationens mål och hur dessa skall uppnås genom att normativa förväntningar förklarar 
hur individerna ska bete sig (Scott, 2014, s.64). Tengblad (2006) menar att om normer inte 
följs kan det resultera i att förtroendet till andra parter lider skada. Genom samspel eller 
specifika förväntningar styrs beteendet, samtidigt som individernas beteenden i en 
organisation formas av gemensamma värderingar och förväntningar som ligger till grund för 
rutiner (Scott, 2014, s.64).  
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Den kulturell-kognitiva pelaren grundas i värderingar som anses självklara, delade 
uppfattningar och logiskt agerande enligt Tengblad (2006) och Wicks (2001). Varje individ 
innehar egna grundläggande värderingar, men genom interaktion kan ett gruppkaraktäristik 
värde uppstå (Wicks, 2001). Kulturer påverkar individers agerande samt utvecklar 
gemensamma rutiner med utgångspunkt i värderingar och förväntningar vilket mynnar ut i 
beteenden menar Jacobsen och Thorsvik (2014) samt Tansey och O´Riordan (1999). Scott 
(2014, s.68) fortsätter att den kognitiva pelaren förklarar att en delad uppfattning av samma 
situation bidrar till individens agerande Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att detta ligger 
till grund för de beslut en individ tar vid olika situationer. När beslut tas som enbart stödjer 
kulturen kan detta resultera i negativa konsekvenser som leder till att viljan att ändra sig eller 
ta risker begränsas (Jacobsen & Torsvik, 2014). Eftersom individers agerande grundas i 
känslor och olika antaganden är handlingen inte alltid fullkomligt rationell (Eriksson-
Zetterquist et al, 2012).  
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4. EMPIRI 
Kapitel fyra inleds med två exempel på penningtvättsförfarande i syfte att förtydliga vad 

penningtvätt innebär. Därefter presenteras den framkomna empirin från respondenterna där 
de fyra respondenternas svar presenteras var för sig. Svaren från samtliga respondenter är 
uppdelade i fyra kategorier, penningtvättsbegreppet, revisorns ansvar, kundkännedom och 
rapporteringsskyldigheten för att förtydliga kopplingen mellan teori och empiri. Vidare i 

detta kapitel kommer samtliga respondenter att benämnas revisorer. 
 

Som tidigare nämnt är penningtvättsbegreppet svårdefinierat beroende på syfte och 
sammanhang, för beskrivning av ekonomiska brott och penningtvätt illustreras därmed två 
exempel: 
 
Exempel 1: Carl äger ett byggföretag med främst unga och oerfarna medarbetare. Många 
medarbetare kommer och går vilket resulterat i god lönsamhet för företaget. Däremot vill Carl 
undkomma skatt och sociala avgifter för sina anställda och genom detta fått de anställda att 
arbeta svart. Genom en mellanhand får Carl tillgång till kontanta medel som behövs för 
utbetalning av svarta löner. Carl tar kontakt med sin vän Philip som skickar en bluffaktura till 
Carl på 150 000 kronor som sedan betalas. När Philip tillhandahållit pengarna betalar Philip 
tillbaka 140 000 kronor då ersättning dragits av. Carl har nu 140 000 kronor i legala medel att 
hämta ut på banken för att betala ut de svarta lönerna. (Azadfar, u.d)  
 
Exempel 2: Mikael äger en kiosk i Stockholm och bedriver även en brottslig sidoverksamhet. 
Kiosken används som en fasad för att dölja ursprunget av de illegala medel som den brottsliga 
verksamheten tillhandahållit. Mikael tvättar de illegala medlen genom insättning på bank och 
anger att de härstammar från kioskens dagskassa. Variationen på insättningarnas storlek 
varierar för att undvika att bli påkommen. Därefter kan uttag från bankautomat ske och 
därmed har de illegala medlen blivit legala. (Azadfar, u.d) 
 
På följande sida presenteras en översiktlig modell med syfte att ge läsaren överblick över 
revisorernas intervjusvar. Modellen är uppbyggd genom de fyra återkommande teman, 
penningtvättsbegreppet, revisorns ansvar, kundkännedom och rapporteringsskyldighet. Under 
respektive tema har tillhörande intervjufråga presenterats kortfattat.  
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  Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D 
Penningtvättsbegreppet 

   
  

Definition 
Olagliga intäkter  
genom skattesystemet och  

Överföring av svarta 
intäkter till företag 

Omvandla svarta 
intäkter till vita 

Omvandla svarta 
intäkter till vita 

  våldsbrott 
   Misstänkta transaktioner 1. Generella avvikelser 1. Generella avvikelser 1. Generella avvikelser 1. Generella avvikelser 

(vad letar revisorn efter) 
2. Utlands- 
transaktioner 

2. Stora  
transaktioner 

 

2. Stora utlands-
transaktioner 

  

3. Orimliga  
förhållanden mellan 
resultatposter  

3. Kontant- 
handel 
4. Internationella 

 
  

  
4. Stora jämna  
belopp 

transaktioner 
5. Fakturering mellan  

 
  

  
 

bolag 
 

  

Rapportering Nej Nej Nej Nej 

Aktivt sökande  Ja Ja Nej Nej 

Revisorns ansvar         
Problematiskt/Praktiskt med 
lagen För lite kunskap om lagen Praktiskt,  policyn 

För lite kunskap om 
lagen 

För lite kunskap om 
lagen 

Riskbedömning  Ja Ja 
Generell 
riskbedömning Ja 

Åtgärder vid högrisk Säkerställer kund med expert 2 instanser Medbedömare 3 instanser 

Utbildning Ja Ja Nej Nej, endast indirekt 

Kundkännedom 
   

  
Påverkan av lagen Mer formell kundkännedom Ingen större påverkan Ingen större påverkan Ingen större påverkan 

När upprättas kundkännedom Nya kunder Nya kunder Nya kunder Nya kunder 

  Årligen vid befintliga kunder 
Årligen vid befintliga 
kunder   Vid behov 

Åtgärder Kopia av id handling Kopia av id handling Kopia av id handling Kopia av id handling 

  Egna metoder Policy baserad på FAR Kreditupplysning Egna metoder 

  Analysmodellen 
Identifikation 
huvudman 

Rutiner baserade på 
FAR   

  Verklig huvudman   Standardiserat revisionsprogram 

Mall Nej Ja Ja Nej 

Otillräcklig kundkännedom Avsäger kund Avsäger kund Otydliga rutiner Avsäger kund 

Rapporteringsskyldighet 
   

  

Brottsförebyggande effekt För lite kunskap hos revisorn 
Förhindra 
engångstransaktioner 

Nej, kunder har dålig 
kunskap 

Nej, kunder har dålig 
kunskap 

Rapportera en kund Inget moraliskt hinder Inget hinder 
Inget hinder dock 
känsligt Inget hinder 

  Uppsägning från arbetsgivare   Avsäger hellre kund   

Få rapporteringar Antar inte risk-kunder Antar inte risk-kunder 
Okunnighet hos 
revisorer 

Okunnighet hos 
revisorer 

  Oseriösa revisorer 
 

Besvärligt   

  Felaktig rapport       

Säkerhetsgrad innan rapport Låg, Skickar till jurist Låg, skickar till jurist Hög säkerhetsgrad Låg 

Felaktig rapport Stämning av kund  Jurist lägger ned fallet Stämning av kund 
Risk för kundens 
avsägande 

  Indragen titel   Indragen titel   

Påverkar kundrelation Nej Nej Nej Nej 

Rädsla att förlora kund Nej Nej Nej Nej 

Problematiskt/Praktiskt Gränsdragning 
Praktiskt - Ger 
vägledning 

Praktiskt - Ger 
vägledning Gränsdragning 
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Figur 4, Egenarbetad översiktsmodell över empirin 

4.1 Stor revisionsbyrå – Auktoriserad Revisor (Revisor A)  
Plats: Telefonintervju 
Datum: 2015-04-21 
Revisionsbyrån är en av de fem största i världen där revisorn arbetat i nio år och är 
auktoriserad revisor samt ansvarig för revisionsaffärerna i sitt län. 

4.1.1 Penningtvättsbegreppet 
Revisorn påpekar att okunskap inom ämnet förekommer hos revisorn men definierar 
penningtvätt som att företag tar in olagliga intäkter genom skattesystemet in i bokföringen för 
att på så sätt kunna förklara förmögenhetens ursprung. Dessutom associerar revisorn 
penningtvätt med våldsbrott då grov kriminalitet förekommer vid förvärvet av de illegala 
medlen. Dock anser inte revisorn att svart arbetskraft eller svart försäljning är en form av 
penningtvätt eftersom detta normalt inte involverar våld. Revisorer ska alltid leta efter 
avvikande beteenden i kundens bokföring som saknar förklaring. Transaktioner som 
förknippas med penningtvätt är stora jämna belopp, utlandsöverföringar, orimlig omsättning i 
relation till verksamheten samt orimliga relationer mellan inköp och försäljning. En 
gränsdragning mellan olika förfaranden inom bokföringen är kundens vilja att få igenom 
konteringar som maskerar andra affärshändelser som inte härrör verksamheten och brott med 
motiv att undkomma skatt. Revisorn påstår att misstanke och rapportering av penningtvätt 
aldrig förekommit men misstankar om svart arbetskraft och svart försäljning har förelagt. 
Dessa avvikelser och transaktioner kan vara medvetna eller omedvetna från kundens 
perspektiv men ska ses med kritiskt ställningstagande och därmed genomförs en aktiv sökning 
av brott. 

4.1.2 Revisorns ansvar 
För att upprätthålla ett riskbaserat förhållningssätt tilldelas kunderna en riskklass, normal- 
eller högrisk. Riskklassen förklarar vilken risk kunden utgör för att begå brott. Normalt antas 
inte högriskkunder om risken inte är relaterad till branschen verksamheten verkar i. Om 
högriskkunden accepteras som samarbetspartner säkerhetsställs tillgången till experter inom 
området.  
 
Vad gäller utbildning inom penningtvättsföreteelsen ges inte löpande information ut till 
medarbetarna, däremot meddelas ny information vid förändringar av exempelvis lagar. Trots 
detta anser revisorn inte inneha tillräckligt med kunskap om lagen för att kunna yttra sig om 
fördelar och nackdelar som lagen medför. Dock ges utbildning inom bland annat penningtvätt 
vid anställning via e-learning som genomförs genom webbutbildningar som sedan avslutas 
med ett kunskapstest. Dessutom anordnas årliga genomgångar angående penningtvätt där 
medarbetarna ska intyga att de besitter den kunskap som krävs inom området. I nuläget är 
informationsflödet tillräckligt för att ge kunskap och möjlighet att upptäcka eventuell 
penningtvätt. Revisorn påpekar att avläggandet av revisorsexamen även berör ämnet 
penningtvätt.  
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4.1.2.1 Kundkännedom 
Revisorn anser att en aktiv sökning av penningtvätt även sker genom att vara noggrann vid 
åtagande av kunder. Vid eventuell misstanke om brott och vid oklarheter som inte kan 
förklaras inleds inte något samarbete med kund. Revisorn anser att lag (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism påverkat det dagliga arbetet genom att 
bakgrundskontrollerna på kunden görs mer formellt jämfört med innan genom att 
identitetshandling kopieras och arkiveras. Däremot har nedlagd arbetstid per kund inte 
förlängts i större mån. Revisorn använder sig av analysmodellen för att genomföra en 
oberoende prövning där det inkluderas en fullständig kundkännedom rörande de verkliga 
företrädarna för bolaget, verksamhetens art och bransch. I dagens läge tas kopia på kundens 
identitetshandling vilket inte gjordes förut vilket blivit mer accepterat då andra aktörer på 
marknaden genomför likande process för att uppnå kundkännedom. Kontrollen av kundens 
identitetshandling sker årligen. En annan viktig åtgärd som tillkommit med den nya lagen är 
att kontrollera den verkliga huvudmannen för bolaget innan affärsförbindelse inleds. Revisorn 
har tidigare avböjt samarbete med kund då verklig huvudman inte trätt fram. För att kunna 
inhämta tillräckligt med information om kunden anser revisorn att arbete på lokal marknad är 
essentiellt som ger fördelar i form av att kunskap om näringsidkarna i staden redan föreligger. 
 
”Min fördel med att arbeta på en lokalmarknad är att jag vet vilka alla är här i stan”  
 
 Genom arbete på den lokala marknaden finns då möjlighet att använda kontakter för att 
inhämta information om kunden för att exempelvis säkerhetsställa att inget bulvanförhållande 
föreligger. Vid bristande information till kundkännedomen söker revisorn efter information 
från sociala medier, referenser och kontakter som kan gå i god för kunden. Vid fortsatt 
bristande kundkännedom eller dålig magkänsla avböjs affärsförbindelsen med kunden.  
 
”Det största jag gör för att stävja penningtvätt är att vara väldigt noggrann med vilka jag tar 
in som kunder och det finns ingen vilja att behålla en kund som inte har rent mjöl i påsen”  
 
Revisorn fortsätter att det är problematiskt att ingå affärsrelation med okända kunder men 
samtidigt en svår gränsdragning mellan en god relation och en för god relation till kund. 
Medarbetarna kan anförtro sig på magkänsla då inga krav gällande nya kundförbindelser 
föreligger. 

4.1.2.2 Rapporteringsskyldighet 
Revisorn besitter låg kunskap om lagen och kan därmed inte uttala sig om lagens 
brottsförebyggande effekt. Osäkerhet föreligger även om kunderna är medvetna om att 
revisorer innehar rapporteringsskyldighet och därmed påverkas inte kundens förtroende för 
revisorn. Likaså påverkas inte revisorns förtroende för kunden av rapporteringsskyldigheten 
då utgångspunkt alltid är att kunden tros vara ärlig och uppriktig, dock bibehålls alltid ett 
kritiskt förhållningssätt. Det kritiska förhållningssättet bibehålls genom att kundens 
räkenskaper fortfarande granskas och därmed påverkas inte kundrelationen oavsett hur bra 
relationen är. Så länge inte revisorn hittar något avvikande i bokföringen eller eventuella 
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oavsiktliga fel bibehålls förtroendet för kunden. När förtroendet brister, brister även 
kundrelationen.  
 
Vid misstanke om brott kontaktas juristerna. Vid rapportering måste även berörda 
myndigheter kontaktas och bevis måste ligga till grund för rapporten. Problematiken för 
rapportering är revisorns bedömning om företeelsen är medveten eller omedveten från 
kundens sida vilket är anledningen till varför revisorerna tar hjälp av jurister med 
specialkompetens inom området. Eftersom revisorn associerar penningtvätt med våldsbrott 
undviks konfrontation och rapportering av motparten då rädsla för hot och våld föreligger. 
Genom att ta hjälp av jurister avsägs ansvaret för revisorn. Det existerar inget moraliskt 
hinder att rapportera en kund då beroende av en specifik kund inte får föreligga. Ur en 
säkerhetssynpunkt skulle rapport inte genomföras genom oro för sin egen säkerhet då revisorn 
associerar penningtvätt med våldsbrott. Uppsägning från arbetsgivaren sker hellre än 
rapportering ur revisorns perspektiv.  
 
De få rapporteringarna om penningtvätt tros bero på noggrannheten vid val av nya kunder och 
därmed gallras eventuella framtida penningtvättsfall bort. Rädslan att rapportera på felaktiga 
grunder och konsekvenser som stämning från kunden och indragning av revisorstiteln antas 
vara en bidragande faktor till de få rapporteringarna. En annan faktor som revisorn tror 
påverka antalet rapporteringar är att kraven tidigare var lägre för titeln auktoriserad/godkänd 
revisor. Revisorn tror att dessa personer inte är varsamma om sin titel och därmed förbiser 
vissa misstänkta transaktioner. Dock håller dessa på att fasas ut i takt med pensionering och 
därmed minskar de revisorer som är villiga att åta sig oseriösa kunder. Oseriösa kunder tros 
söka sig till stora och seriösa revisionsbyråer för att ge intryck av en seriös verksamhet. Då 
inga rapporteringar tidigare gjorts vet inte revisorn hur rutinerna ser ut, dock tros rutinerna för 
juristerna vara tydliga.  

4.2 Större revisionsbyrå – Revisor (Revisor B)  
Plats: På revisionsbyrån 
Datum: 2015-04-23 
Detta revisionsbolag är en av de tio största revisionsbyråerna i världen och tillhandahåller 
tjänster som revision och rådgivning. Revisorn har 30 års erfarenhet och arbetar som revisor.  

4.2.1 Penningtvättsbegreppet 
Revisorn förklarar att bristfällig kunskap inom ämnet föreligger hos revisorn men definierar 
penningtvätt som överföring av svarta intäkter till företag och därmed döljs intäkternas 
verkliga ursprung. En fullständig rapportering om penningtvätt har aldrig genomförts tidigare. 
Ett ärende har dock lämnats över till företagets avdelning bestående av jurister som hanterar 
penningtvättsfrågor vilket alltid görs i första hand vid eventuella misstankar. Vid rapportering 
som skickas till juristavdelningen överlämnas ansvaret från revisorn till juristerna som i sin 
tur rapporterar till finanspolisen vid behov. Fallet som överlämnades innefattade stora 
transaktioner från utlandet utan uppenbar anledning. Alla inflöden av pengar måste inneha en 
verifikation och dessutom har internationella transaktioner en hög prioritet, speciellt inflödet 
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till bolag som verkar inom branscher som inte har en naturlig internationell förbindelse. Vid 
granskning av kund har alltid obligatorisk kontroll av bland annat huvudboken och stora 
transaktioner skett genom analys med hjälp av ett datorprogram. Om kontanthandel sker i 
bolaget ska rutiner avseende detta kontrolleras och även kontroll av handel som omfattar 
rapporteringsskyldigheten i PTL behandlas. Betalningar före och efter bokslut är även viktiga 
att granska då möjlighet till förflyttning av bokslutsposter kan justera företagets resultat. 
Dessa moment är kritiska och ska göras med noggrannhet. Vidare jämförs alltid siffror mellan 
åren. Penningtvätt kan ske genom fakturering mellan olika bolag och därmed kontrolleras alla 
styrelsemedlemmar för involverande i andra bolag genom datorprogram. Genom dessa 
kontroller anses en aktiv kontroll av penningtvätt utgöras.  

4.2.2 Revisorns ansvar 
I revisionsprogrammet har frågor gällande kontroll av penningtvätt tillskrivits sedan lagen 
uppkom och frågor på eget initiativ ställs sällan. Därmed anses lagens tillkomst vara praktisk 
då revisionsbyrån utvecklat en policy gällande penningtvätt som vägledning. 
 
”Det finns en policy till allt” 
 
Penningtvättspolicyn kompletterar FAR:s uttalanden i etikfrågor ”Medlemmarnas tillämpning 
av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Policyn beskriver de 
ändringar lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har 
medfört samt konkreta åtgärder som skall utföras. Förutom policyn fås utbildning inom 
området och tillgång till konsulter. 
 
Ett speciellt frågeformulär förekommer för att bedöma penningtvättsrisken. Detta dokument 
ska vara så detaljerat att revisorn inte ska behöva ställa egna frågor. Med svaren från 
revisionsprogrammet ska risken klargöras, liten, normal eller stor och risken ska sedan 
motiveras. Vid högriskkunder skickas bedömningen till områdesansvarig och sedan till 
kvalitetsgranskningen. En förutsättning till att utföra riskbedömningen är att en obligatorisk 
utbildning som bland annat innefattar penningtvättsföreteelsen sker vid nyanställning. 
Information om hur revisorn ska agera samt händelseprocessen beskrivs vid misstanke om 
penningtvätt i utbildningen. Annan utbildning medarbetarna erhåller är löpande utbildning för 
att säkerhetsställa att all personal som kommer i kontakt med berörda transaktioner har 
kunskap om dessa. En gång i månaden hålls revisionsmöten där all relevant information 
gällande bland annat penningtvätt tas upp. Utbildning inom specialområden förekommer 
också för vissa personer som sedan är tillgängliga för företagen som konsult. Funderingar 
inom respektive område tas sedan upp med behörig konsult inom området. Dessutom sker ett 
ständigt samarbete mellan medarbetarna eftersom kunskapsnivån är olika rent naturligt och 
erfarenheter mellan medarbetarna byts ut vid behov. 

4.2.2.1 Kundkännedom 
Överlag påpekar revisorn att lagen inte har påverkat det dagliga arbetet i någon större 
utsträckning, snarare förenklat processen då revisorerna idag har jurister som stöd vid 
eventuella misstankar. PTL har påverkat det dagliga arbetet genom att kopia av 
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identitetshandlingar görs på samtliga kunder. Befintliga kunder ansåg det oförståeligt till en 
början då relation redan funnits i flera år och därmed ansågs identitetskontrollen överflödig. 
Nekande från kund att uppvisa identitetshandling har aldrig skett, däremot avtog 
tveksamheten när förklaring kring lagens krav angavs. Dessutom genomförs årliga 
godkännanden av befintlig kund genom ett dokument som hjälpmedel för att bibehålla en god 
kundkännedom.  
 
Idag kontrolleras samma delar inom kundkännedomen som innan införandet av lagen men 
istället måste motiv lämnas om anledning till godkännande om tillräcklig information. 
Revisionsbyrån där revisorn arbetar använder en mall utformat enligt FAR:s uttalanden 
gällande penningtvätt, policyn som tidigare nämndes. Policyn beskriver bland annat åtgärder 
för kundkännedom där alla åtgärder måste dokumenteras. Huvudman måste alltid identifieras 
för att uppnå kraven om kundkännedom. Vid bristande kundkännedom avsägs kunden för att 
affärsförbindelse inte vill inledas med oidentifierade kunder.  

4.2.2.2 rapporteringsskyldighet 
Revisorn anger att för lite kunskap kring lagen föreligger för att bedöma lagens 
brottsförebyggande effekt, dock tros brottsliga engångstransaktioner kunna undvikas genom 
rapporteringsskyldigheten då företagen vet att det föreligger kontroller. Dock vet inte revisorn 
hur det påverkar den organiserade brottsligheten. 
 
Vid misstanke om brott kontaktas kunden i första stadiet, ofta begärs verifikation för den 
misstänkta företeelsen för att bekräfta verifikationens ursprung. Om verifikation inte finns och 
förklaringen inte anses godtagbar, skickas ärendet till juristerna. Vid misstankar om brott som 
inte visas vara befogade läggs fallet ned efter utredning. Eventuella rapporteringar görs enbart 
av företagets jurister vilket bland annat beror på personalens personliga säkerhet. Därmed 
behöver inga fullständiga bevis föreligga då juristerna utreder vidare. En bidragande faktor till 
de få rapporteringar om misstanke av penningtvätt tros bero på filtreringen av kunder då 
oseriösa kunder inte är önskvärda och kunder som inte kan legitimeras avböjs direkt. De 
oseriösa bolagen har oftast oseriösa revisorer för att undvika misstankar om brott och därmed 
kommer dessa inte i kontakt med revisionsbyrån.  
 
Rapporteringsskyldigheten antas inte påverka kundrelationen för befintliga kunder då 
förtroendet byggts upp över tid. Därmed förekommer ingen risk för att förlora kund genom 
försämrad kundrelation vid rapportering då även det motstrider policy. Dessutom styrs 
förtroendet av personkemi och tack vare policyn har alla medarbetare samma rutiner och 
material och därmed kan kunder bytas mellan medarbetarna om personkemin inte stämmer. 
Policyns omfattning gör att inga delar försummas och därmed praktisk då vägledning vid 
bland annat rapportering sker.  
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4.3 En mindre revisionsbyrå – Auktoriserad Revisor (Revisor C)  
Plats: På revisionsbyrån 
Datum: 2015-04-23 
Den mindre revisionsbyrån finns enbart i tre städer runt om i Sverige med cirka 20 anställda. 
Revisorn har arbetet som revisor i 20 år varav ett och ett halvt år på den mindre 
revisionsbyrån. 

4.3.1 Penningtvättsbegreppet 
Vid första kontakten nämns att bristande kunskap förkommer om penningtvätt hos revisorn 
men revisorn definierar penningtvätt genom att företaget omvandlar svarta intäkter till vita för 
att dölja dess ursprung genom olika åtgärder. Någon misstanke eller rapport vad gäller 
penningtvätt har aldrig uppstått dock har rapport kopplat till bokföringsbrott skett som inte 
associeras med penningtvätt. Genom att alltid hålla ögonen öppna och ställa frågor till kunden 
vid eventuella oklarheter bedöms sannolikheten för transaktioners genomförande. Vid 
misstanke om felaktiga transaktioner utreds fallet vidare av revisorn. Undersökningen går 
främst till genom granskning att alla underlag till räkenskaperna är regelrätta. Därmed sker 
ingen aktiv granskning för penningtvätt specifikt. 

4.3.2 Revisorns ansvar 
Revisorn anger att otillräcklig kunskap om lagen föreligger och därmed kan inget uttalande 
angående lagens för- och nackdelar anges. Ingen riskbedömning genomförs specifikt för 
penningtvätt, utan enbart en generell riskbedömning i samband med antagandet av nya kunder 
i enlighet med revisionsprogrammet. Riskbedömningen inkluderar de generella risker som 
ingår i samband med antagning av nya kunder. Revisionsbyrån ska alltid få sin eventuella 
kund granskad och godkänd av en utsedd person inom företaget för att bekräfta kundens 
lämplighet. 
 
Ingen ny utbildning rörande penningtvätt ges på den nivån revisorn verkar men dock tror 
revisorn att grundutbildningen för revisorer berör ämnet penningtvätt. Dessutom finns det 
utbildning inom alla områden och revisorn har speciella krav på antal timmar som ska ägnas 
till utbildning. 
 
”Vi har krav att vi ska göra 120 timmar utbildning på tre år” 
 
Medarbetarna på revisionsbyrån har krav på att ägna 40 timmar om året på utbildning inom 
branschen, men däremot finns inga specifika utbildningskrav för de auktoriserade revisorerna. 
Efter auktorisation uppnåtts får revisorn utgå från egna behov och preferenser vid 
utbildningsval. Ingen större vikt läggs på vad revisorn utbildas inom på revisionsbyrån, det 
viktigaste är att utbildningskravet blir uppfyllt. Av de 40 timmarna som medarbetarna 
genomför på utbildning varje år måste 20 timmar vara verifierbara, det vill säga medarbetarna 
måste medverka i en utbildning medan resterande timmarna sker inlärningen på valfritt sätt. I 
fråga om löpande utbildning anordnar arbetsgivaren varje höst interna utbildningsdagar där 
antingen externa föreläsare medverkar eller att medarbetare delger egna erfarenheter som kan 
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vara till nytta för andra medarbetare. Utöver den formella utbildningen hålls en levande 
diskussion inom företaget för att uppdatera och dela erfarenheter mellan medarbetare. 

4.3.2.1 Kundkännedom 
Det dagliga arbetet har inte förändrats avsevärt sedan lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism infördes. Vid antagning av nya kunder finns rutiner 
som följs och tidigare har identitetskontroller på kunden genomförts men inte i samma 
utsträckning som införandet av lagen kräver. Rutinen för att uppnå kundkännedom har 
företaget utvecklat och rutinerna baseras på FAR:s rekommendationer. Revisorn medger att 
slarv har förekommit gällande identitetskontrollen tidigare vilket upphört efter lagens 
tillkomst. För att få en fullständig kundkännedom tas en kopia på kundens identitetshandling 
samt att fler frågor har tillkommit i det standardiserade revisionsprogrammet gällande 
kundkännedomen. Frågor som bland annat tillkommit behandlar om kunden kontrollerar 
ursprunget för stora transaktioner och i vissa fall genomförs även en kreditupplysning. Vid 
frågan om åtgärder vid otillräcklig kundkännedom medger revisorn att det är oklart vilka 
åtgärder som ska utföras. I vissa situationer har det förekommit att svar saknas på vissa frågor 
i formuläret vilket ändå har godkänts. Därmed säger revisorn att inga åtgärder tillämpats och 
bedömning om att inhämtad informationen var tillräcklig. Vid oklarheter kring hämtad 
information om kundkännedom får kunden lämna ytterligare information för att uppnå de 
ställda kraven.  

4.3.2.2 Rapporteringsskyldighet 
Lagen anses inte medfört någon brottsförebyggande effekt då kunden ofta besitter låg 
kunskap kring rapporteringspliktens förekomst. Den låga kunskapen hos kund tros även 
medföra att kundrelationen i form av förtroende till revisorn inte påverkas. Därmed tror 
revisorn att risk för undanhållande av information hos kunden inte föreligger. 
 
Rapportering av penningtvätt kan uppfattas som känsligt men revisorn skulle inte förbise detta 
vid misstanke av penningtvätt då association med sådan verksamhet inte är lämpligt. Eftersom 
revisionsbyråns verksamhet inte får vara beroende av en kund påverkar inte eventuell 
kundförlust rapporteringarna. Bidragande faktorer till de få rapporteringarna från revisorer 
kan vara okunnighet kring vad som ska rapporteras samt att det kan upplevas besvärligt som 
medför att andra utvägar för revisorerna föredras. Oftast ges en annan anledning än den 
verkliga för att avsägandet ska vara skäligt. 
 
”Hittar på någon annan anledning för att skippa den biten” 
 
Dessutom anger revisorn att sannolikheten finns att kunden avsägs istället för att rapportera 
för att undvika eventuella konflikter och omständigheter.  
 
Om rapportering ska ske vill revisorn besitta tillräckligt med underlag. Rapportering görs inte 
på eget bevåg utan diskussion inom organisationen och genom FAR görs för att bekräfta 
misstanken. På grund av revisionsbyråns storlek kontaktas FAR:s jurister vid rapporteringar 
då egna jurister inte innefattas i verksamheten. Dessutom ska misstankegraden vara hög för 
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att ens överväga en rapport då konsekvenser vid felrapportering för revisorn kan ske i form av 
indragen auktorisations titel samt stämning från kund. Lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism anses praktiskt då den tillhandahåller tydlig 
vägledning beträffande kring vad som ska rapporteras samt att lagen anger vad för åtgärder 
som ska tillämpas i vissa specifika situationer. Dock anger revisorn att kunder som misstänks 
utgöra brott inte är önskvärda som kunder.  

4.4 Stor revisionsbyrå – Auktoriserad Revisor (Revisor D) 
Plats: På revisionsbyrån 
Datum: 2015-04-29 
Detta företag är ett internationellt revision- och rådgivningsföretag och är bland de fem största 
inom branschen. Revisorn har arbetat som revisor inom samma bolag i 40 år. 

4.4.1 Penningtvättsbegreppet 
”Ska inte säga att jag är någon expert inom penningtvätt”  
 
Revisor D definierar begreppet penningtvätt som att omvandla svarta förtjänade pengar till 
vita. Vidare påstår revisorn att när fel inträffat i bokföringen handlar det oftast om okunskap 
och omedvetenhet hos kunden. Transaktioner som associeras med penningtvätt är större 
utlandstransaktioner då egendomens ursprung kan vara svår att fastställa. Fakturering mellan 
bolag i exempelvis en koncern är relativt vanligt och renderar inte någon särskild 
uppmärksamhet för revisorn. Därmed sker ingen aktiv sökning av penningtvätt specifikt, utan 
enbart generella avvikelser. För att upptäcka avvikelser granskas alla underlag av revisorn så 
dessa är regelrätta och rätt underlag ligger även till grunden för revisionen och avvikelser 
utreds vidare.  
 
Under sina 40 år som auktoriserad revisor har någon misstanke om penningtvätt aldrig 
förekommit, däremot har tveksamhet rörande oseriösa verksamheter existerat. Vid dessa 
tveksamheter avsägs kunden i god tid innan affärsförbindelse påbörjas för att förhindra 
inblandning i potentiella framtida brott. Vid enstaka tillfällen har revisorn vittnat mot bolag 
som denne avsagt affärsförbindelsen med under en så kallad prövotid då bolagen förmodades 
utöva oegentligheter. Prövotiden är något som revisorn använder vid osäkerhet hos kund för 
att få in all information om bolaget innan något beslut om affärsförbindelse tas. Om det skulle 
uppstå väsentliga felaktigheter i kundens räkenskaper efter åtagande av kund innehar revisorn 
ansvaret. 

4.4.2 Revisorns ansvar 
På grund av revisorns bristande kunskap inom penningtvätt kan inte för- och nackdelar anges 
med penningtvättslagen. Lagens reglering av ett riskbaserat förhållningssätt upprätthålls 
genom att riskbedömning av kunden sker. Riskbedömningen är en förutsättning för att anta 
nya uppdrag åt kunder och omprövas varje år hos befintliga kunder vid väsentliga 
förändringar då risken kan förändras. Efter slutförd riskbedömning tilldelas kunderna en 
riskklass. De åtgärder som genomförs för högriskkunder är beskrivning och uppföljning av 
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kund samt godkännande i tre instanser medan kunder med lägre risk beslutas om på lägre 
instans. 
 
Fast kunskapen bedöms vara bristfällig förekommer det ingen löpande utbildning inom ämnet 
penningtvätt på revisionsbyrån utan enbart indirekt i den allmänna revisorsutbildningen. Med 
indirekt utbildning inom penningtvätt menar revisorn att utbildning ges inom bedömning om 
trovärdigheten i olika verifikationer. Penningtvätt anses också beröras indirekt genom 
analysmodellen som prövar revisorns oberoende. Denna modell inkluderar hot mot revisorn, 
som indirekt kan ses som de brottsliga företagen. Önskemål inom nödvändig 
penningtvättsutbildning rör bedömning av realiseringen i verifikationer och 
bokföringsunderlag som exempelvis bluffakturor och skalbolag.  

4.4.2.1 Kundkännedom 
Den enda förändringen till följd av lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorisms införande är att kopia tas på kundens identitetshandling. I någon 
större utsträckning har lagen inte påverkat det dagliga arbetet. Dock tros lagen påverkat 
företag med verksamhet inom penningförmedling, som banker i större utsträckning. Åtgärder 
för kundkännedom utförs alltid vid nya kunder och genomförs inte systematiskt på befintliga 
kunder då tillräcklig information anses innehas. Kundkännedom utförs dock på befintliga 
kunder när väsentliga förändringar i verksamheten sker som exempelvis utlandshandel. Som 
tidigare nämnt tillämpar revisorn en prövotid som en del av kundkännedomen. Vidare är 
prövotiden revisorns egen metod att inhämta information om kund och inte någon rutin på 
företaget revisorn verkar i. Ingen rutin för åtgärder för att inhämta information om kund 
föreligger, utan åtgärderna bestäms av revisorn som anpassas efter det specifika fallet.  
 
”Det viktigaste är inte systemen och tekniken, utan människan. Att man lär känna människan 
och lär sig att agera efter människan” 
 
Revisorn nämner att individen är den viktigaste faktorn för att uppnå kundkännedom och 
därmed är personliga relationer av hög prioritet. Kundkännedomen har blivit en central fråga 
sedan införandet av PTL vilket resulterat i en önskning från revisorn om utbildning inom 
mänskligt beteende för att ge möjlighet till tolkning av kundens beteende. Genom denna 
kunskap vill revisorn upptäcka beteenden som kan indikera på brottslighet. Kundens beteende 
kan påverka uppfattningen av kunden genom exempelvis försening till möten, attityd och 
utseende.  
 
”En ung man med backslick gav mig känslan av att bolaget inte var seriöst” 
 
Personrelationer är det viktigaste för att erhålla fullständig kundkännedom enligt revisorn. 
Vid otillräcklig kundkännedom efterfrågas ytterligare information eller så avsägs kunden 
beroende på omfattningen av den bristande kundkännedomen.  
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4.4.2.2 Rapporteringsskyldighet 
Någon brottsförebyggande effekt anses inte förekomma då bristande kunskap hos kunderna 
om rapporteringsskyldigheten föreligger. Revisorn påstår även att kundernas okunskap 
medför att förtroendet till revisorn inte påverkas. 
 
Vid avvikelser i revisionen kontaktas kunden i första hand för att framkalla reaktion. 
Reaktionen kan användas som hjälpmedel i bedömningen om avvikelsen skett medvetet eller 
omedvetet. Kundens medvetenhet och omedvetenhet anses vara svårbedömd från revisorns 
sida vilket är problematiskt med rapporteringsskyldigheten. Omedvetna avvikelser som inte 
skadar företaget kan i de flesta fall åtgärdas utan rapportering genom justering av 
räkenskaperna. Beroende på avvikelsens omfattning och kundens medvetenhet skulle revisorn 
rapportera det till åklagaren vid behov. Vid rapportering behöver misstanken inte vara 
fullständig då revisorn inte besitter den kunskap som krävs inom det juridiska området och 
därmed kan vägledning från bolagets jurister tillhandahållas innan eventuell rapportering. 
Eftersom en revisionsbyrå inte skall vara beroende av en enstaka kund finns det ingen rädsla 
att avstå från en skälig rapport trots att felaktiga rapporteringar kan resultera i kundens 
avsägande av revisorn. Bidragande faktorer till de få rapporteringarna från revisorerna kan 
bero på otillräcklig kunskap om vad som ska rapporteras. Dessutom avsägs uppdrag där 
kunden misstänks utgöra brott och samtidigt förekommer det oseriösa revisorer som bidrar till 
penningtvätt. Detta gör att eventuella brottslingar inte kommer i kontakt med revisionsbyråer 
som rapporterar.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel analyseras inhämtad data mot teorin för att beskriva problematiken i revisorns 
agerande vid förebyggande av penningtvätt. Analysen anger inte specifikt vilken revisor som 
anger vad då syftet är att få indikationer på problem som kan uppstå i revisorns agerande. 

Analysen är uppbyggd genom samma rubriker som teorin och empirin för att förtydliga 
operationaliseringen ytterligare. I slutet av analysen berörs revisorns förhållningssätt som 

analyserats med institutionell teori som verktyg för att förklara revisorns agerande.  
	  

5.1 Penningtvättsbegreppet 
Vid intervjuerna angavs det att okunskap och osäkerhet inom ämnet råder för samtliga 
revisorer. Revisorernas definition av penningtvätt sammanfaller till den del att penningtvätt 
beskrivs som att illegala medel tvättas och blir vita för att dölja dess ursprung. Definitionen 
överensstämmer med den del av PTL som definierar penningtvätt som åtgärder som medför 
att förvärvad egendoms samband med brott döljs. Dock innefattar lagen en bredare definition 
då även åtgärder för försvåring av återskaffandet, förfogande och förvärv samt innehav eller 
brukande av egendomen också definieras som penningtvätt som inte nämns revisorerna. 
Dessutom angav en revisor att en koppling till våld föreligger och därmed ansågs inte svart 
arbetskraft och svart försäljning specifikt som penningtvätt eftersom denna typ av illegala 
verksamhet oftast inte involverar våld. De tre andra revisorerna menade specifikt att 
penningtvätt var svarta intäkter som tvättades och blev vita. 
 
Vesterhav et al. (2011) har tagit fram exempel på transaktioner och beteenden som kan 
indikera på penningtvätt. Vesterhav et al. (2011) fortsätter att aktörer uppmärksammar 
transaktioner som anses avvikande och därmed missas de transaktioner som utgör 
penningtvätt men som inte urskiljer sig från det vardagliga flödet. Även Abel och Gerson 
(2001) bekräftar Vesterhavs et al. (2011) yttrande om att transaktioner som urskiljs ur 
kundens vardag utgör misstänkta transaktioner. Samtliga revisorer anger att avvikande 
beteenden alltid uppmärksammas och vissa anger specifika transaktioner som kan medföra 
högre risk för brott som överensstämmer med de framtagna misstänkta transaktionerna från 
Vesterhav et al. (2011). Dock fastställer en revisor att bluffakturor och skalbolag kan vara den 
vanligaste företeelsen som revisorer påträffar som kan utgöra penningtvätt vilket Vesterhav et 
al. (2011) inte nämner. Andra transaktioner som kan indikera på penningtvätt enligt några 
revisorer är utlandstransaktioner, stora jämna belopp, orimliga relationer mellan inköp och 
försäljning och orimlig omsättning i relation till verksamheten. En revisor instämmer till viss 
del men lägger fokus på huvudboken, transaktioner som inte härrör verksamheten samt 
transaktioner nära bokslutet. Vid kontanthandel kontrolleras rutiner, fakturering mellan olika 
bolag inom koncern samt kontroll av styrelsemedlemmarnas involverande i andra bolag. De 
två andra revisorerna kontrollerar att allt underlag är regelrätt och är allmänt uppmärksamma 
mot avvikande beteenden. En revisor lägger ingen större vikt på fakturering mellan bolag då 
det anses vanligt förekommande men enligt Azadfar (u.d) kan penningtvätt ske genom 
fakturering mellan bolag. Trots kunskapen som revisorerna besitter gällande misstänkta 
penningtvättstransaktioner samt att två revisorer anser sig leta aktivt efter penningtvätt har 
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samtliga revisorer inte rapporterat penningtvätt tidigare. Detta kan delvis bero på att de två 
andra revisorerna inte aktivt söker efter penningtvätt utan enbart generella avvikelser. 
Dessutom anger Larsson (2004) att upptäcka och rapportera brott inte är revisorns första 
prioritet i arbetsuppgifterna vilket kan förklara beteendet. Att ingen revisor rapporterat om 
penningtvätt går emot Melniks (2003) och Hes (2006) uppfattning om att revisorer är det 
yrket som bör rapportera flest penningtvättsfall. Dessutom var det endast åtta rapporterade 
penningtvättsfall av 11 185 under år 2013 trots direktivets införande 2009 med syfte att 
förebygga penningtvätt. Genom sammanställningen av vad samtliga revisorer kontrollerar 
stärker det ytterligare överensstämmelsen med de angivna misstänkta transaktionerna vilket 
ger stöd för risken om att transaktioner som inte sticker ut missas enligt Vesterhav et al. 
(2011). Ytterligare omständigheter som kan indikera på penningtvätt som involverar andra 
faktorer än transaktioner är svårigheter att identifiera kunden eller när kund bedriver 
verksamhet som saknar syfte enligt Abel och Gerson (2001) vilket samtliga revisorer 
samtycker.  

5.2 Revisorns ansvar 
Jayasuriya (2006) anger att lagstiftningen ändras relativt snabbt och att revisorer förväntas 
vara ständigt uppdaterade vilket revisorerna indikerar på att inte vara då tre revisorer anger att 
det föreligger låg kunskap kring PTL för kunna uttala för- och nackdelar. Dock anger en 
revisor att det praktiska är att revisionsbyrån denne arbetar inom utvecklat en policy som ger 
vägledning inom penningtvätt. Dock behöver detta nödvändigtvis inte innebära att revisorn 
besitter högre kunskap än de tre andra revisorerna. Dessutom arbetar denne revisor på en stor 
revisionsbyrå och en stor revisionsbyrå kan inneha mer resurser enligt Teoh och Wong 
(1993). Jayasuriya (2006) anger även att lagstiftaren bör föra dialog med revisorer om deras 
förväntningar och roller för att revisorerna ska ha möjlighet att besitta kunskap som krävs för 
att uppnå lagstiftarens förväntningar. Att samtliga revisorer tenderar att besitta låg kunskap 
kring PTL kan därmed tyda på att dialog inte förs mellan lagstiftare och revisorer.  
 
För att uppfylla kriteriet om ett riskbaserat förhållningssätt måste kundkännedom, fortlöpande 
uppföljning, granskning och rapportering utföras. Därmed ska alla åtgärder och rutiner 
revisorer utför och följer baseras på riskbedömningen enligt FI (2013). Enligt 5 kap. 1§ PTL 
ska revisorer ha riskbaserade rutiner för att förhindra att revisionsbyrån utnyttjas för 
penningtvätt. De tidigare angivna faktorerna ska spela in för att upprätthålla ett riskbaserat 
förhållningssätt som därmed ska minska möjligheten att revisionsbyråerna utnyttjas för 
penningtvätt.  
 
FI (2013) anger att det föreligger ett stort ansvar hos berörda verksamheter att bedöma, hitta 
och åtgärda de eventuella riskerna. Eftersom PTL tillåter berörda verksamheter att själva 
bedöma dessa faktorer kan detta förklara revisorernas olika tillvägagångsätt. Tre av de 
tillfrågade revisorerna anger att kunder tilldelas normal- eller högrisk för att utföra brott 
genom underlagen som tillhandahållits. Revisorerna från de stora byråerna påstår att frihet till 
anpassning av risk-klassificeringen i enlighet med kundens egenskaper föreligger. Revisorn 
från den större revisionsbyrån anger att riskbedömningen sker med vägledning av företagets 
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policy vilket resulterar i att revisorn inte är behov av att ställa frågor på eget initiativ. Att 
använda ett dokument kan begränsa det sunda förnuftet som ska ligga till grund för 
riskbedömningen enligt FI (2013). Revisorn från den mindre revisionsbyrån anger inte att en 
specifik riskbedömning tillämpas för brott utan en generell riskbedömning utförs i syfte att 
bedöma kundens lämplighet. Jayasuriyas (2006) teori om att kunskapsnivån styr revisorns 
förmåga att upptäcka och rapportera penningtvätt kan därmed stärkas av att vissa revisorer har 
större frihet i riskbedömningen. De måste då till viss grad själva bedöma risken till skillnad 
från revisorn som följer företagets policy och därmed ställs krav på deras individuella 
kunskapsnivå. Revisorn som följer policyn och revisorn som utför en generell riskbedömning 
i enlighet med revisionsprogrammet ställs istället kunskapskrav på verksamheten de arbetar 
inom. Sammanfattningsvis tillämpar alla tillfrågade revisorer ett riskbaserat förhållningssätt 
men på olika sätt. Ingen av revisorerna har nämnt att de följer den specifika modellen från FI 
(2013) för riskbedömningen men alla områden berörs i revisorns arbete. 
 
PTL stadgar att skärpta åtgärder ska utföras för högriskkunder. Tre av de tillfrågade 
revisorerna säkerhetsställer högriskunder genom godkännande i olika instanser. Den enda 
revisorn som inte anger godkännande i någon instans av högriskkunder är revisorn från den 
mindre revisionsbyrån. Alla kunder hos den mindre revisionsbyrån, oavsett högrisk ska 
godkännas av en utsedd person inom verksamheten. Att de två stora revisionsbyråerna samt 
den större revisionsbyrån innehar godkännande i olika instanser av högriskkunder kan 
indikera på resurstillgångarna. Teoh och Wong (1993) anger att byråns storlek kan ha 
betydelse för resurstillgången. Sammanfattningsvis har alla rutiner för skärpta åtgärder vid 
högriskkunder. De stora revisionsbyråerna tenderar till att likna varandra vilket kunde bero på 
liknande resurstillgångar.  
 
5 kap. 2§ PTL anger att verksamheten ansvarar för att de anställda får den fortlöpande 
utbildningen som krävs. Alla revisorer har någon form av utbildning, dock var det enbart 
revisorn på den mindre revisionsbyrån som fick besluta om sina egna utbildningsområden. 
Dessutom var utbildningsområdena inte det primära hos denna revisor, utan att kravet på 
utbildningstimmarna uppfylls. Detta kan bero på att revisionsbyrån är av mindre karaktär och 
därmed innehar mindre resurser som Teoh och Wong (1993) hävdar kan påverka 
utbildningens omfattning. Två revisorer får fortlöpande utbildning, dessutom arbetar dessa på 
de större byråerna och en av dem nämner att en penningtvättspolicy finns inom 
revisionsbyrån. Verksamheten som denne verkar i har specialutbildade konsulter som 
utnyttjas vid behov vilket ytterligare stärker Teoh och Wongs (1993) observationer om 
resurser till utbildning. Den andra revisorn tillhandahåller årlig utbildning för att bekräfta om 
kunskapsnivån uppfylls. Resterande av dem tillfrågade revisorerna påpekade att utbildningen 
inom penningtvätt till störst del berörs i den allmänna revisionsutbildningen. Som tidigare 
nämnt anger Jayasuriya (2006) att lagstiftningen kan förändras relativt fort och att revisorer 
måste hållas uppdaterade för att besitta den kunskap som krävs. Att två revisorer inte får 
löpande utbildning kan indikera på att revisorerna inte hålls uppdaterade. 
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Vidare ges utbildning som inkluderar penningtvätt vid nyanställning i vissa verksamheter. 
Detta kan i sin tur vara resultatet av att PTL stadgar att verksamheten får bedöma nivån av 
utbildning inom området. Larsson (2005) angav att en tredjedel av respondenterna saknade 
utbildning i en undersökning inom området och av de fyra nuvarande intervjuande revisorerna 
har alla fått någon form av utbildning även om den kan anses bristfällig. En anger att 
utbildningen bör fokuseras på bedömning av realisering i verifikationer av exempelvis 
bluffakturor, hur revisorer kan upptäcka skalbolag men även inom människans beteende. 
Jayasuriya (2006) menar att kunskapsnivån styr revisorernas kunnande att upptäcka och 
rapportera penningtvätt. De bristande resurserna inom utbildningarna kan då orsaka antalet 
rapporteringar. 

5.2.1 Kundkännedom 
PTL reglerar att verksamheter som berörs ska utveckla rutiner för en förenklad 
identitetskontroll. Samtliga revisorer anger att PTL har medfört förändringar i olika 
omfattningar, dock inte i någon större utsträckning. Det revisorerna kan enas om som 
förändrats sedan lagens införande är kundkännedomens genomförande. Förändringen 
innefattar kopia på huvudmannens identitetshandling vilket uppfyller kraven om rutiner för 
förenklad identitetskontroll och därmed fås informationen som krävs enligt PTL som namn 
och personnummer.  
 
Enligt PTL ska alla aktörer som omfattas av lagen besitta god kundkännedom enligt de ställda 
kraven vilket alla revisorer genomför på olika vis. PTL stadgar olika situationer när 
inhämtande av information till kundkännedom ska upprättas vilket är vid nya 
affärsförbindelser samt när informationen är otillförlitlig eller bristfällig. Vid nya 
affärsförbindelser upprättar samtliga revisorer kundkännedom. Gemensamt för två av 
deltagarna i studien genomförs kundkännedomen på olika sätt beroende på kunder, underlag 
och egna erfarenheter vilket överensstämmer med sunt förnuft som ska tillämpas. En av dessa 
nämner fördelen med att arbeta på en lokal marknad då inhämtning av kunskap om kunden 
lättare kan erhållas. Den andra revisorn nämner att ingen rutin på kundkännedom förekommer 
och därmed tillämpas en egen metod i form av prövotid. Low Kim Cheng (2010) och FI (u.d) 
anger att det sunda förnuftet och att tillämpa anpassade åtgärder ligger till grund för 
kundkännedomen. Att dessa har möjlighet till anpassning av åtgärder vid 
informationsinhämtande till kundkännedom kan bero på tillgängliga resurser inom 
verksamheten. Teoh och Wong (1993) anger att större revisionsbyråer kan inneha mer 
resurser och de revisorer som tillämpar egna åtgärder är de större revisionsbyråerna. 
Motsatsvis kan det föreligga begränsade resurser hos de två andra revisorerna som följer en 
mall vid inhämtandet av information till kundkännedom. Detta kan begränsa det sunda 
förnuftet då frågor på eget initiativ sällan ställs. Dock kan det även innebära att dessa 
revisorer och revisionsbyråer de verkar i har bedömt denna åtgärd som tillräcklig då PTL ger 
utrymme till verksamheten och revisorerna att bedöma kundkännedomens omfattning.  
 
FAR (2012) anger att löpande uppföljning inom bland annat kundkännedomen ska göras 
vilket inte alla revisorer genomför. Endast två genomför årliga identitetskontroller på 
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befintliga kunder vilka har en gemensam faktor, att båda arbetar på revisionsbyråer av den 
större karaktären. Detta kan även kopplas till Teoh och Wongs (1993) undersökning om att 
storleken på byrån påverkar resurstillgången. Dock säger en annan revisor från en stor byrå att 
löpande uppföljning av kundkännedom inte utförs på befintliga kunder då tillräcklig kunskap 
anses innehas. Att den löpande uppföljningen har olika omfattning kan förklaras genom att 
den styrs av revisionsbyråernas gjorda riskbedömning som verksamheterna själva får bedöma 
enligt FAR (2012). 
 
Vid bristande kunskap om kund efterfrågar samtliga revisorer ytterligare information. Om 
osäkerhet fortfarande föreligger avsägs kunden av samtliga revisorer. Dock tillägger en 
revisor att den inhämtade informationen kan bedömas som tillräcklig även om alla frågor från 
det reviderade revisionsprogrammet inte är ifyllda och därmed upprätta ett samarbete. Men 
om den inhämtade informationen indikerar på väsentliga brister avsägs kunden hos denna 
revisor. Resterande revisorer anger att kunden avsägs vid bristande kundkännedom och en 
revisor anger specifikt också förlita sig på magkänslan som kunden inger. PTL stadgar att 
kundkännedom ska upprättas vid tidigare otillräcklig kundkännedom men samtidigt att inga 
transaktioner får genomföras förrän kundkännedomen är avslutad eller om denna inte kan 
avslutas. Därmed har revisorernas agerande utgåtts ifrån PTL.  
 
Knechel (2007) anger att dokumenterad information inte är tillräcklig och därmed krävs en 
kundrelation för att uppnå kundkännedom. Tre revisorer anger specifikt att kundrelation är en 
viktig faktor i kundkännedomsprocessen vilket stärker Knechels (2007) teori. Dock betonades 
det av en revisor att en svår gränsdragning finns mellan en god och en för god kundrelation då 
en relation med kund byggts upp vilket styrker Kung och Huangs (2013) teori. 

5.2.2 Rapporteringsskyldighet 
PTL:s syfte är att utgöra en effektiv bekämpning av penningtvätt där revisorn ska agera som 
en brottsförebyggande aktör. Två revisorer uppger att låg kunskap föreligger för att uppge om 
PTL medfört en brottsförebyggande effekt. En av dessa revisorer tror dock att PTL kan 
förhindra engångstransaktioner då företag vet att kontroller förekommer, hur organiserad 
brottslighet påverkas vet revisorn inte. De resterande revisorerna anger att kunderna saknar 
kunskap om rapporteringsskyldigheten och därmed har PTL inte resulterat i en 
brottsförebyggande effekt.  
 
Larsson (2004) anger att rapporteringsskyldigheten medför konsekvenser om skyldigheten 
inte fullgörs. Genom underlåtande av rapporteringsskyldigheten kan revisorn dömas till böter, 
få disciplinåtgärder av Revisorsnämnden och samtidigt riskera skadeståndskrav från kund vid 
felaktig rapport som skadat kundens bolag. Larsson (2004) fortsätter att dessa faktorer är 
bidragande till att antalet rapporter är få relativt till det totala antalet rapporter. Enbart en av 
revisorerna bekräftar Larssons (2004) teori och anger att eventuella felrapporteringar kan vara 
en bidragande faktor till de få rapporterna då stämning från kund och indragning av titel kan 
ske. Andra angivna faktorer som tros påverka antalet rapporter är kundfiltreringen vid 
antagande av nya kunder samt att oseriösa kunder söker sig till oseriösa revisorer och därmed 



 

	  
 

	  

	  
	  

34	  

upptäcks inte kunder som utgör brott. Vid antagandet av nya kunder anger revisorn att kunder 
med otillräcklig kundkännedom inte antas som kund. Revisorn vid den större byrån 
instämmer om att kundfiltreringen är en bidragande faktor till antalet rapporteringar då kunder 
som kan utgöra brott inte antas som kund. De oseriösa kunderna kommer därmed inte i 
kontakt med seriösa revisorer som rapporterar vid misstanke om brott. De två resterande 
revisorerna hävdar att revisorer besitter för låg kunskap för att bedöma om brott utförts, en av 
dessa revisorer tillägger att det kan vara besvärligt att rapportera. Att det kan vara besvärligt 
att rapportera styrker Hes (2006) teori om att ett skäl till att revisorn inte rapporterar brott kan 
bero på konflikt med kunden. 
 
Samtliga revisorer anger att det inte föreligger något hinder att rapportera en kund vid behov. 
Dock förtydligar en revisor att det inte föreligger något moraliskt hinder att rapportera en 
kund men att rapportering undviks på grund av att revisorn anser att penningtvätt innefattar 
våld. Revisorn fortsätter att uppsägning från arbetsgivare sker föredras om en 
penningtvättsrapport skulle bli aktuell. Revisorn från den mindre revisionsbyrån anger att det 
kan vara besvärligt och känsligt att rapportera en kund, därmed skulle avsägandet av kund ske 
genom andra anledningar för att inte skapa konflikt med kunden. Revisorernas agerande 
stämmer till viss del över Larssons (2004) observationer om att revisorer inte rapporterar 
penningtvättsfall, dock inte på samma grunder som Larsson (2004) anger. Larsson (2004) 
hävdar dessutom att rapportering av penningtvättsfall inte är revisorns första prioritet.  
 
En revisor anger att hög säkerhetsgrad om brott ska förekomma innan rapportering vilket 
bekräftar Lundins (2008) påstående om hög säkerhetsgrad vid rapport. Att en hög 
säkerhetsgrad ska föreligga innan rapportering kan påvisa att revisorn inte vill få 
konsekvenser som Larsson (2004) angav trots att revisorn specifikt inte nämnde detta. 
Resterande revisorer anger att en hög säkerhetsgrad inte behöver föreligga då två av 
revisorerna skickar rapport till revisionsbyråernas jurister som utreder ytterligare. Ansvaret 
läggs då på juristerna som rapporterar vid behov. Dessa revisorer arbetar på de större byråerna 
vilket återigen kan förklaras genom resurstillgången. Dock anger inte PTL att revisorn 
personligen måste rapportera, utan enbart uppgifter om det misstänka brottet ska lämnas till 
Polismyndigheten. Den tredje revisorn som arbetar på en av de större revisionsbyråerna 
påpekar att total säkerhet innan rapport inte kan uppnås då revisorer inte besitter den 
straffrättsliga kunskap som behövs. Att revisorn inte besitter den straffrättsliga kunskap som 
behövs bekräftar därmed Larssons (2004) teori. Därmed rapporterar denne revisor trots lägre 
nivå av säkerhet att brott begåtts. Fortsättningsvis anges det att problematiken ligger i 
gränsdragningen för medvetna brott från kundens sida. Den andra revisorn från den stora 
revisionsbyrån instämmer att problematiken med rapporteringsskyldigheten är 
gränsdragningen mellan om brottet gjorts medvetet eller omedvetet. Omedvetna företeelser 
som utgör brott kan ofta läkas utan rapportering. Dock anger en av dessa revisorer att revisorn 
vill tro att kunden är ärlig och därmed. Knechel (2007) hävdar att det ligger i människans 
natur att lita på andra människor 
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Larsson (2004) och He (2006) påpekar att rapporteringsskyldigheten kan påverka 
kundrelationen negativt i form av förlorat förtroende till revisorn vilket samtliga revisorer 
motsäger. Samtliga påpekar att kundrelationen inte påverkas på grund av kundernas okunskap 
om att rapporteringsskyldighet föreligger hos revisorerna. Kundrelationen i form av 
revisorernas förtroende för kunden anses enbart påverka avsiktliga fel gjorda av kunden som 
upptäcks i revisonen av en revisor.  

5.3 Revisorns förhållningssätt  
Scott (2014) hävdar att organisationer följer både formella och informella regler. Detta 
tillämpas även hos revisorerna som följer de formella lagar och policy inom organisationen 
men också de informella reglerna. Att individer har olika arbetsuppgifter enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2014) bekräftas i detta sammanhang genom att revisorn har en speciell 
arbetsuppgift vilket är att revidera företagets räkenskaper. Eftersom att revisorn bestämmer i 
vilken omfattning revisionen ska ske enligt FAR (2006) kan föremål missas som utgör 
penningtvätt. Revisorerna hade som tidigare angivits att enbart hälften av dessa aktivt letade 
efter penningtvätt. Detta kan förklaras genom Larssons (2004) uttalande om att det inte 
revisorns första prioritet att upptäcka och rapportera brott. Scott (2014) anger att individernas 
agerande är beroende av de formella reglerna, vilket revisorns rutiner styrs av. Som Hedlund 
(2007) påstår styrs revisorerna endast till en liten del av de formella reglerna, genomförda 
bedömningar baseras på egna preferenser. Vilket kan förklaras med att samtliga granskar och 
bedömer olika i momenten vid misstanke om brott som kan grundas i individers 
verklighetsuppfattning, vilket även bekräftar Tengblads (2006) observationer. Enligt Wicks 
(2001) och Scott (2014) kan önskvärda beteenden formas hos revisorer genom regler, 
övervakning och straffsanktioner. Detta framkommer i praktiken att vid beslut om rapport 
riskerar revisorn skadestånd och indragen titel om rapporten visas vara felaktig. 
Sammanfattningsvis styrs revisorerna till viss del av de formella regler men individens beslut 
grundas till större del på verklighetsuppfattningen.   
 
Revisorerna associerar vissa delar inom penningtvätt olika som tidigare nämnts, vilket kan 
förklaras med att alla individer har olika normer och värderingar som styr utförande och 
lämplighetsbedömningar vilket kan överensstämma med Wicks (2001) teori. Individer 
påverkas även av varandra som i sin tur formar kulturer som resulterar i gemensamma rutiner 
enligt Jacobsen och Thorsvik (2014). Den del av penningtvätt som definieras lika av 
revisorerna kan förklaras genom att samspel förekommit inom yrkesgruppen vilket kan 
resultera i negativ påverkan av individers normer och värderingar som stärker Jacobsen och 
Thorsviks (2014) påstående. Anledningen till lika associationer kan grundas på kulturens 
perspektiv vilket individer inte vill ta avsteg ifrån (Jacobsen & Torsvik 2014).  
 
Vid beslut grundade på magkänsla och perception finns risken i irrationella handlingar som 
stärker Eriksson-Zetterquists (2009) antaganden. Enligt PTL ska rutiner utformas för olika 
bedömningar som kan resultera i omedvetenhet och ouppmärksamhet. Rutiner grundas i 
individens agerande och påverkas av de tre pelarna vilka övergår succesivt från medvetenhet 
till omedvetenhet enligt Scott (2014). Genom lagens förändring är även revisionsbyråerna 
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utsatta för förändring vilket överensstämmer med Eriksson-Zetterquists (2009) teori som kan 
medföra att revisorers agerande påverkas av gamla rutiner och på så vis tillämpas lagen på 
olika sätt hos revisorerna. 	   	  
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6. SLUTSATS 
Slutsatsen uppvisar studiens slutsatser som är baserade på analysen. Genom detta kapitel 

besvaras frågeställningen och syftet uppnås.  
 
I studien har det framkommit att kundkännedomen och rapporteringen om misstanke av 
penningtvätt påverkat revisorns agerande i praktiken. Lagar reglerar individers agerande 
samtidigt som normer och värderingar styr det dagliga arbetet. Genom lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorisms flexibilitet inom kundkännedomen 
och rapporteringen av misstanke ges utrymme för revisorns individuella bedömning. Att 
lagstifta inom åtgärder mot penningtvätt för revisorer kan därmed vara komplicerat för 
lagstiftare och svårtolkat för revisorer. 
 
Samtliga revisorer angav att okunskap och osäkerhet inom penningtvättsområdet föreligger. 
Enligt Larsson (2005) saknade en tredjedel av respondenterna utbildning inom 
rapporteringsplikten för ekonomiska brott och idag, 10 år senare borde det vara rimligt att 
kunskapen ska vara högre. Problemet ligger inte i kunskapen om hur definition eller 
indikationer på penningtvätt, utan hur penningtvätt ska upptäckas. Fast att utbildningar och 
erfarenheter skiljer sig åt definieras begrepp och indikationer gällande penningtvätt relativt 
lika mellan revisorerna. Revisorerna besitter kunskap om vad som indikerar på penningtvätt, 
dock har misstankar kring penningtvätt aldrig förekommit. Detta kan förklaras genom att 
revisorerna letar efter fel indikationer då vardagliga transaktioner som utgör brott missas. 
Kontrollen av avvikande beteenden garanterar inte alltid indikationer på penningtvätt. 
Författarna antar att aktörer på marknaden samarbetar och upprättar regelrätta underlag åt 
varandra och på så vis upptäcks inte penningtvätten av revisorerna och eventuell penningtvätt 
döljs. Svårigheten ligger i att upptäcka något som verkar normalt i verksamhetens flöde samt 
att penningtvätt är lönsamt för samtliga inblandade aktörer. PTL lägger ansvar på 
verksamheterna att bedöma utbildningens utformning och omfattning så att medarbetarna 
besitter rätt kunskap vilket kan vara resultatet på revisorernas kunskapsnivå.  
 
Rapporteringsskyldigheten ställer krav på revisorn att underlag ska föreligga vid misstanke 
och rapportering om penningtvätt och om underlagen är regelrätta är det problematiskt att 
motivera en rapport. På så sätt undkommer dessa transaktioner att misstänkas och rapporteras 
för penningtvätt. Dessutom granskar revisorn inte samtliga delar i bokföringen i detalj och på 
så vis kan områden missas som kan utgöra penningtvätt. Om rapporteringsskyldigheten inte 
åtföljs kan det få konsekvenser för revisorn såsom disciplinåtgärder som påverkar karriären 
och framtiden samtidigt som revisorn inte vill skada sin kund och på så sätt bli 
skadeståndsskyldig. Därmed är en avsägning av kund enligt författarna ett rimligt val för att 
inte riskera att åtgärderna inträffar. Genom avsägningen av kund får revisorn inget ansvar och 
därmed följs rapporteringsplikten genom att affärsförbindelsen upphör och därmed finns 
ingen rapporteringsplikt. Lagen ger dessutom utrymme till att säga upp affärsförbindelsen vid 
bristande kundkännedom vilket kan förklara varför de flesta revisorerna anger att avsägandet 
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sker vid filtreringen av kunder. Genom avsägandet riskerar inte heller revisorn skada på 
kundens bolag och därmed ingen risk för skadestånd.  
 
Eftersom revisorn innehar ansvar vid felaktigheter och dessa kan enligt författarna vara svåra 
att upptäcka kan revisorn få ett orättvist ansvar i förhållande till sin roll som extern granskare. 
Detta tros ligga till grund till varför samtliga revisorer avsäger sig kunden vid otillräcklig 
kundkännedom eller dålig magkänsla. Tolkningsbarheten i lagen i hur kundkännedom ska 
uppnås anser författarna vara för bred vilket gör att revisorerna i stor utsträckning utgår ifrån 
egna normer och värderingar som inte alltid behöver mynna ut i ett rationellt beslut. De 
kunder som utövar penningtvätt och som inte antas som kunder hos revisorerna bidrar till att 
en ond cirkel inleds genom att de sällan kommer i kontakt med en revisor som rapporterar vid 
misstanke.  
 
Genom indikationer från revisorerna anser författarna att lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism bör justeras inom åtgärder mot penningtvätt då 
förväntningarna och kraven är för höga i förhållande till revisorns kunskap. Lagen ger 
tolkningsmöjligheter och som revisor fås fler möjligheter att agera än att följa 
rapporteringsplikten eftersom avsägning av kund kan förekomma. På så vis är det intressant 
att ett formellt regelverk har lagstiftat om bland annat kundkännedom vilket är mer kopplat 
till den individuella bedömningen än till ett uppställt regelverk. 
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Bilaga 1, Intervjuguide Revisorer 
Allmänt  

• Befattning 
• Antal års erfarenhet 

Penningtvättsbegreppet 
1. Hur definierar du penningtvätt? 
2. Vilka transaktioner associerar du med penningtvätt i granskningen av företaget? 
  2.1. Har Ni någon gång misstänkt och rapporterat penningtvätt? 
3. Letar du aktivt efter penningtvätt? 

Revisorns ansvar 
4. Finns det något Ni anser vara problematiskt/praktiskt med penningtvättslagen?  
5. Hur upprätthåller ni ett riskbaserat förhållningssätt?  
6. Har ni speciella åtgärder för högrisk kunder? 
7.  Hur har Er utbildning och löpande information kring penningtvätt sett ut? Anser ni att  
 utbildningen och den löpande informationen är tillräcklig för att upptäcka eventuell  
 penningtvätt?  

Kundkännedom 
8. Hur har lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
 påverkat Ert dagliga arbete jämfört med innan lagen reviderades? 
9. I vilka situationer genomförs kundkännedom? 
10. Vilka åtgärder görs för att få kundkännedom? 
11. Finns det någon mall ni följer för att få tillräcklig information om kunden? 
12. Vid otillräcklig information om kundkännedom, hur går Ni tillväga då?  

Rapporteringsskyldighet 
13. Tycker du att rapporteringsskyldigheten har haft någon brottsförebyggande effekt? 
14.  Hur känner Ni inför att rapportera en kund? 
15. Varför tror du att det är så få rapporteringar om penningtvätt från revisorer? 
16. Hur säker vill du vara på att penningtvätt förekommit innan rapportering? 
17. Vad händer om ni felaktigt rapporterar?  
18. Hur upplever Ni att rapporteringsskyldigheten påverkar kundrelationen?  
19. Finns det risk att man inte rapporterar för att inte förlora kunden? 
20. Finns det något Ni anser vara problematiskt/praktiskt med rapporteringsskyldighet? 
 


