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Förord	

 

Vi vill tacka våra respondenter som, trots hög arbetsbelastning, tog sig tid att dela med 

sig av sina erfarenheter och kunskaper i en intervju. Vi vill även tacka vår handledare 

Linus Axén för din hjälp under processens gång.  

	

	

_________________  ________________	

Amanda Knutsson   Sofia Widlund	
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Sammanfattning	

 

Titel Misstankar om penningtvätt. En kvalitativ studie om varför få auktoriserade  

redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt. 

 

Författare Amanda Knutsson & Sofia Widlund 

 

Handledare Linus Axén 

 

Nyckelord Penningtvätt, Auktoriserade redovisningskonsulter, Bedrägeri,  

Verksamhetsutövare, Kundkännedom 

 

Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta 

pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor 

penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga 

ekonomin påverkar det samhället. Auktoriserade redovisningskonsulter 

arbetar nära kunders ekonomi och har tillgång till deras transaktioner. År 

2018 anmäldes endast 7 fall av 19 306 av misstankar om penningtvätt från 

verksamhetsutövare inom revision och bokföring, trots auktoriserade 

redovisningskonsulters förutsättningar att upptäcka penningtvätt visar 

statistiken en annan riktning.    

 

Syfte  Syftet med studien är att utforska varför auktoriserade 

redovisningskonsulter anmäler få fall av misstankar om penningtvätt.  

 

Metod Denna kvalitativa studie har främst en deduktiv ansats. Teorierna  

Beslutsteori, Struktur respektive bedömning, Bedrägeritriangeln och 

Modiferingsmodellen inom bedrägeri & revision har tillämpats på empiri. 

Det empiriska materialet har samlats in genom primärdata i form av 

intervjuer och har sedan analyserats med en tematisk analysmetod.  

 

Slutsats Studiens resultat visar flera olika anledningar varför få fall av misstankar 

om penningtvätt anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter. 



	

Anledningarna kan vara att auktoriserade redovisningskonsulter har för lite 

kunskap och förståelse om penningtvätt samt att de bedömer bort risker i ett 

för tidigt skede. Studien bidrar med att uppmärksamma auktoriserade 

redovisningskonsulter om penningtvätt och hur förändringar bör ske för att 

kunna öka antalet anmälningar.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract	

 

Title Money laundering suspicions. A qualitative study why few authorized 

accounting consultants’ report suspicions about money laundering. 

 

Authors Amanda Knutsson & Sofia Widlund 

 

Supervisor Linus Axén 

 

Key words Money laundering, authorized accounting consultants, fraud, operator,  

customer due diligence 

 

Introduction Money laundering is a kind of financial crime, illegal earned money is  

washed through the legal economy. About 130 billion SEK is money 

laundered annually in Sweden and since the money laundry is done through 

the legal economy it affects the society at large. Authorized accounting 

consultants work closely with customers’ finances and they have access to 

their transactions. In 2018 there were 19 306 suspicions of money 

laundering that were reported. Only 7 of these cases were reported by 

operators in auditing and accounting, despite the fact the authorized 

accounting consultants have the preconditions to detect money laundering 

even though statistics shows otherwise.  

 

Purpose The purpose of the study is to explore why authorized accounting 

consultants reports only a few cases of money laundering suspicions. 

 

Method This qualitative study mainly has a deductive approach. The theories used 

throughout the study are Decision theory, Structure and judgement, The 

fraud triangle and The modification model in fraud and auditing. These 

theories have been applied to empirical data throughout the study. The 

empirical data has been collected through primary data, interviews, which 

has been analysed with a thematic analysis method.  

 



	

Conclusion  The study shows several different reasons why only a few cases of money 

laundering suspicions are reported by authorized accounting consultants. 

The reasons for the few reports of money laundering may be that 

authorized accounting consultants lack knowledge and understanding of 

money laundering. Risk assessment at an early stage is another 

contributing factor. The study coerces authorized accounting consultants 

to pay closer attention to money laundering and how changes should take 

place in order to increase the number of reports.   
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1.Inledning	

1.1.	Bakgrund 

“Economic crime is illegal behaviour, the effect of which disturbs or threatens 

economic life or the economic system such that not only the interests of private 

individuals are affected.” (Tiedemann, 1976, s.2) 

 

Citatet är kriminologen Tiedemanns (1976) definition av ekonomisk brottslighet. 

Ekonomisk brottslighet har ingen egen paragraf i lagboken och kan därför vara 

problematiskt att definiera (Ekobrott, 2019). Tiedemanns (1976) definition ställer inga 

krav på att ett ekonomiskt brott ska begås inom en näringsverksamhet. Tenório Diogo 

(2005) har en annan syn på begreppet ekonomisk brottslighet, vilket är att det endast är 

ett kriminologiskt samlingsbegrepp utan vidare definition. Tenório Diogo (2005) menar, 

till skillnad från Tiedemann, att det ekonomiska brottet ska begås systematiskt och inom 

ramen för näringsverksamheten. Även Ekobrott (2019) anser att ekonomisk brottslighet 

endast är ett samlingsbegrepp för olika typer av brott. 

 

Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där kriminella tvättar oförtjänta 

brottsvinster rena i den lagliga ekonomin. Huvudsyftet är att dölja pengarnas ursprung, 

vilket oftast sker genom en serie av transaktioner (Polisen, 2019). Enligt Lag (2017:630) 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap 6§ avses penningtvätt 

som åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller 

brottslig verksamhet.  

 

I februari i år, 2019, avslöjades Swedbank för misstänkt penningtvätt som ska ha pågått 

under nästan ett decennium (Mokhtari, 2019). Enligt Uppdrag granskning och SVT 

Nyheter (2019) kan Swedbank ha använts för att tvätta minst 40 miljarder svenska kronor. 

Avslöjandet bidrog till att Finansinspektionen inledde en utredning. Enligt Dagens 

Nyheter (2019) avslöjades dessutom att Swedbanks storägare ska ha fått 

förhandsinformation angående den misstänkta penningtvättskandalen, vilket har lett till 

att även Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning om insiderinformation. 

Swedbank har enligt Mokhtari (2019) tydliga brister i sina rutiner angående penningtvätt.  
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År 2015 dömdes två personer för näringspenningtvätt vid Malmö Tingsrätt 

(Åklagarmyndigheten, 2016). Personerna var inblandade i svart arbetskraft avseende flera 

miljoner kronor. Penningtvätten skedde genom privata bankkonton där pengar sattes in 

av olika personer för att sedan tas ut omgående. De privata bankkontona omsatte drygt 

2,1 miljoner kronor. Rätten ansåg att pengarna doldes då de härstammade från brottslig 

verksamhet (Åklagarmyndigheten, 2016). 

 

Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och det är ett 

samhällsproblem eftersom kriminella tvättar svarta pengar i det lagliga finansiella 

systemet, siffran bör därför reduceras (Folksam, 2019). Det påverkar inte bara den lagliga 

ekonomin utan även alla involverade i den (Polisen, 2019). En effekt av penningtvätt som 

drabbar samhället är att det ger minskade skatteintäkter. Ytterligare en effekt är 

snedvriden konkurrens (Ekobrott, 2019), likt det tidigare nämnda rättsfallet angående 

svartarbete. 

 

Från år 2016 till år 2017 ökade det totala antalet anmälningar om misstänkt penningtvätt 

med nästan 25 procent (Polisen, 2018). År 2015 anmäldes endast tio fall av 10 170 om 

misstänkt penningtvätt av verksamhetsutövare inom revision och bokföring (Bäckqvist, 

2017). År 2018 anmäldes endast sju fall av misstänkt penningtvätt av verksamhetsutövare 

inom revision och bokföring, totalt var antalet anmälningar 19 306 stycken (Willner, 

2019). 

	

1.2.	Problematisering	

Denna studie kommer att fokusera på auktoriserade redovisningskonsulter, de hjälper och 

råder företag med redovisningsfrågor och redovisningen i sin helhet (FAR, 2019). År 

2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag, vilket har resulterat i att 

auktoriserade redovisningskonsulter har fått en mer betydande roll för mindre bolag 

(Malm, 2013). Det har även resulterat i att Ekobrottsmyndigheten anser att risken för 

ekonomisk brottslighet har ökat i och med avskaffandet (Lundin & Backeström, 2016). 

Auktoriserade redovisningskonsulters arbetsbelastning har under den senaste tiden ökat 

och även efterfrågan på deras tjänster har ökat (Malm, 2013). Det gör att auktoriserade 

redovisningskonsulter idag är mer aktuella.  
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Auktoriserade redovisningskonsulter är kunders ekonomiska rådgivare. De arbetar nära 

kunders ekonomi, vilket innebär att de har tillgänglighet till transaktioner och bokföring. 

De tjänster auktoriserade redovisningskonsulter erbjuder kan utnyttjas för penningtvätt, 

vilket gör att de riskerar att bli indragna i penningtvätt (SRF, 2018). Auktoriserade 

redovisningskonsulter besitter en hög kompetens och är ständigt uppdaterade på lagar och 

praxis. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund (SRF) är två branschorganisationer och auktoriserade redovisningskonsulter är 

medlem i någon av dem (PWC, 2015). Medlemmar har i de båda branschorganisationerna 

rutiner och riktlinjer samt checklistor som hjälpmedel i arbetet mot penningtvätt (SRF, 

2018; FAR 2017). Med tanke på auktoriserade redovisningskonsulters förutsättningar att 

upptäcka penningtvätt borde antalet anmälningar från dem vara högre än idag. 

 

Tidigare studier har fokuserat på varför revisorer anmäler få fall av misstankar om 

penningtvätt och hur de utbildar sig för att upptäcka penningtvätt (Lundberg, 2016; 

Bergqvist Pattihis, 2015). Lundberg (2016) menar att få revisorer anmäler misstankar om 

penningtvätt till Finanspolisen, eftersom revisorer anser att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter samt att det är tidskrävande och svårt att granska penningtvätt. Många 

revisorer är rädda att kunden yrkar skadestånd mot dem vid felaktig rapportering, vilket 

kan ses som en anledning till varför få anmäler misstankar om penningtvätt (Lundberg, 

2016). Bergqvist Pattihis (2015) menar att det finns brister i utbildningen om penningtvätt 

hos revisorer och är därför en orsak till varför få anmäler misstankar om penningtvätt. 

Vidare resulterade Bergqvist Pattihis (2015) studie i att utbildningarna revisorer får är 

tillräckliga för att uppnå penningtvättslagens krav men däremot krävs bättre praktisk 

utbildning. Studierna (Lundberg, 2016; Bergqvist Pattihis 2015) diskuterar även att det 

är svårt för revisorer att hitta förskingringar under en revision eftersom endast ett urval 

av transaktioner granskas.    

 

Auktoriserade redovisningskonsulter arbetar med hjälp av rutiner och riktlinjer för att 

upptäcka penningtvätt (FAR, 2017; SRF, 2018). De rutiner och riktlinjer som finns att 

tillgå är typer av struktur och enligt IFAC (2008) riskerar auktoriserade 

redovisningskonsulter att endast följa strukturen istället för att använda den som ett 

hjälpmedel. Balansen mellan struktur och professionell bedömning är av stor vikt 

(MacLullich, 2001). Den professionella bedömningen kan påverkas av kundrelationer. 

Kundrelationer kan riskera att hota auktoriserade redovisningskonsulters självständighet 
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och det kan leda till negativa effekter på kundkännedomen och i deras beslutsfattande, 

vilket minskar chansen att upptäcka penningtvätt (Schultz & Hooks, 1998). 

Auktoriserade redovisningskonsulters beslutsfattande spelar även en väsentlig roll i 

upptäckandet av penningtvätt. Enligt beslutsteorin förväntas människor fatta det beslut 

som maximerar den egna nyttan (Bayes, 1763; Tversky & Kahneman, 1986).  

 

Trots auktoriserade redovisningskonsulters förutsättningar att upptäcka penningtvätt, 

syns inte det i statistiken. Endast sju anmälda fall från verksamhetsutövare inom revision 

och bokföring år 2018 (Willner, 2019) är inte en spegling av förutsättningarna. Vad är 

det som gör att statistiken visar en annan riktning? 

 

1.3.	Syfte	

Syftet med studien är att utforska varför auktoriserade redovisningskonsulter anmäler få 

fall av misstankar om penningtvätt.  
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2.	Vetenskaplig	metod	

2.1.	Design	&	ansats	

För att kunna uppfylla studiens syfte att undersöka varför få auktoriserade 

redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt har studien använt en 

kvalitativ metod. En kvalitativ studie har varit mest lämplig eftersom det fokuserar på 

innebörder och meningar (Alvehus, 2013). En kvalitativ metods karaktärsdrag har 

inneburit en ökad förståelse, betydelse och innebörd för att kunna tolka olika teorier. 

Tolkning har varit ett centralt begrepp i denna kvalitativa studie och enligt Alvehus (2013) 

har tolkningen inneburit att en mer generell förståelse av ett fenomen har tillförts. 

Tolkningarna har bidragit till att ge andra som är intresserade av fenomenet en betydelse 

och har alltså inte inneburit tolkarnas egen förståelse (Alvehus, 2013).  

 

Denna studie har använt en deduktiv ansats med induktiva inslag. En deduktiv ansats 

utgår från teori som tillämpas på det empiriska materialet (Alvehus, 2013), vilket har 

gjorts i denna studie. En induktiv ansats utgår från en observation som görs och under 

forskningens gång skapas en teori utifrån denna (Bryman, 2012). Vi har observerat att få 

fall av penningtvätt anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter 

(Ekobrottsmyndigheten, 2019) och vi har därför, i det empiriska materialet, varit öppna 

för tillkommande inslag. 

 

2.2.	Val	av	teorier	

Studien har fokuserat på teoretiska perspektiv där fyra teorier presenteras; Beslutsteori, 

Struktur respektive bedömning, Bedrägeritriangeln samt Modifieringsmodellen inom 

bedrägeri och revision. Beslutsteori (Bayes, 1763) har behandlats i studien för att kunna 

analysera auktoriserade redovisningskonsulters olika beslut, samt hur beslutens nytta har 

värderats. Auktoriserade redovisningskonsulter behöver i sitt yrke ta flera olika typer av 

beslut och inom deras arbete mot penningtvätt tas beslut i flera olika steg. Auktoriserade 

redovisningskonsulter arbetar för att uppnå kundkännedom, när kundkännedom är 

uppnådd tas beslut om riskbedömning samt riskprofilering. Utifrån informationen kan de 

sedan bedöma om misstankar för penningtvätt riskerar att uppstå. Skulle misstankar om 

penningtvätt uppstå, behövs även beslut hur de ska agera tas. 
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Struktur respektive bedömning (MacLullich, 2001) har behandlat hur stor del struktur 

respektive bedömning har i auktoriserade redovisningskonsulters arbete. I och med ökad 

reglering angående penningtvätt har kraven på strukturen ökat hos auktoriserade 

redovisningskonsulter (FRC, 2006:14), samtidigt som auktoriserade 

redovisningskonsulters professionella bedömning är avgörande. För att utforska varför få 

fall anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter, studeras deras process gällande att 

upptäcka penningtvätt genom begreppen struktur respektive bedömning och har därför 

varit relevanta för studien. Struktur respektive bedömning har behandlat hur strukturen 

används och till hur stor del, samt hur professionella bedömningar görs. 

 

Bedrägeritriangeln (Cressey, 1953) har varit relevant för studien eftersom penningtvätt är 

en typ av bedrägeri. Teorin har ett finansiellt fokus vilket kan kopplas till penningtvätt 

och blir därmed ännu mer relevant. Teorin ger kunskap om varför ett bedrägeri begås och 

vilka faktorer som påverkar det. Förståelse av varför ett bedrägeri begås kan hjälpa 

auktoriserade redovisningskonsulter att bli mer effektiva att upptäcka penningtvätt.  

 

Hammersleys (2011) modifieringsmodell är framtagen för att upptäcka bedrägeri och 

hjälpa revisorer att identifiera riskfaktorer för bedrägeri, för att de sedan ska kunna göra 

en riskbedömning. Teorin har behandlat revisorers karaktärsdrag samt flera olika delar 

och aspekter som påverkar upptäckten av bedrägeri. Teorin har utgångspunkt i revisorer 

vilket kan liknas med auktoriserade redovisningskonsulter, vilket har gjort att vi kan 

applicera teorin i studien.  
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3.	Institutionalia	

3.1.	Lag	(2017:630)	om	åtgärder	mot	penningtvätt	och	finansiering	av	terrorism	

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar enligt 

1 kap 1§ till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas 

för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen tillämpas på fysiska och juridiska 

personer som enligt 1 kap 2§ punkt 18 bedriver verksamhet som avser bokförings- eller 

revisionstjänster som inte omfattas av punkt 17. 

 

Lag (2017:630) definierar 1 kap 6§:  

“6 § Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller annan 

egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som 

1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 

2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess 

värde, 

3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller 

4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.” 

 

Enligt 4 kap har verksamhetsutövare krav på att övervaka och bedöma olika 

affärsförbindelser och transaktioner för att undvika penningtvätt. Om misstanke uppstår 

och skälig grund för misstanke finns måste de enligt 4 kap rapportera misstankar och 

uppgifter om alla omständigheter till Polismyndigheten - Finanspolisen.  

 

Ytterligare kapitel som behandlas i lagen om penningtvätt avser riskbedömning och 

rutiner (2 kap), kundkännedom (3 kap), behandling av personuppgifter (5 kap), intern 

kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser (6 kap), insyn och ingripanden (7 

kap), samt bemyndiganden (8 kap).  

 

3.2.	FAR:s	checklistor	&	rutiner	

FAR:s checklistor (2017) är en handledning för fysiska och juridiska personer som är 

verksamhetsutövare enligt lag (2017:630). Checklistorna är skapade för att verka som ett 

hjälpmedel för att öka kundkännedomens fokus och för bättre riskbedömningar. Genom 

att besvara frågorna i checklistorna med ja, nej eller ej tillämpligt handleds auktoriserade 

redovisningskonsulter att uppnå kundkännedom. Beroende på checklistornas utfall vidtas 
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olika åtgärder, i vissa fall mer omfattande åtgärder om risken för penningtvätt bedöms 

vara hög. Om risken är låg vidtas mindre omfattande åtgärder för att uppnå 

kundkännedom. Kan inte kundkännedom uppnås är det inte tillåtet för en medlem att 

etablera affärsförbindelsen. Förnyande kontroller avseende kundkännedom skall ske vid 

osäkerhet kring kundens identitet. Om dessa kontroller ger utslag för misstanke om 

penningtvätt ska auktoriserade redovisningskonsulter överväga att lämna uppgifter till 

Finanspolisen (FAR, 2017). I slutet av checklistorna riskbedöms kunden med en 

riskprofil och auktoriserade redovisningskonsulter påminns om att ompröva riskprofilen 

löpande (FAR, 2017). Kundkännedomen är en viktig förutsättning för riskbedömningen, 

finns inte tillräcklig kundkännedom är det svårare att upptäcka penningtvätt.  

 

Det finns två olika checklistor angående penningtvätt för de som är medlemmar i FAR, 

en för fysiska personer och en för juridiska personer. Checklistan för fysiska personer 

behandlar först kontroll av kundens identitet, alternativt ombuds identitet (FAR, 2017). 

Vidare kontrolleras om personen är i politisk utsatt ställning, kundens etableringsort, samt 

affärsförbindelsens syfte och art. Vidare ska det kontrolleras om ytterligare kontroller 

behövs innan en slutsats ska göras. När en slutsats är gjord kan kundens riskprofil 

bedömas. Checklistan för juridisk person behandlar samma punkter, med ett tillägg att 

kontrollera verklig huvudmans identitet (FAR, 2017).  

 

FAR (2019) har en onlinekurs om penningtvätt. Kursen behandlar vad penningtvätt är, 

regler, sanktioner, penningtvättens faser, varningsflaggor, kundkännedom, 

transaktionsgranskning och riskbedömning (FAR, 2019). Utbildningen ger en 

grundläggande kunskap om principer i penningtvättslagen (2017:630), vilka krav som 

ställs på auktoriserade redovisningskonsulter samt hur de ska agera och hantera 

misstankar om penningtvätt. Kursen tar även upp hur ens egen och kundens verksamhet 

påverkas av misstankar om penningtvätt (FAR, 2019). Genom att tillämpa exempel som 

reflekterar verkligheten och ställa kunskapsfrågor emellanåt blir utbildningen tydlig och 

effektiv. Auktoriserade redovisningskonsulter som går kursen får bidra aktivt i kursen, 

vilket kan bidra till att de ser över sin egen byrås rutiner och riskbedömningar (FAR, 

2019). 
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3.3.	SRF:s	skriftliga	rutiner	&	checklistor	

SRF har skriftliga rutiner för att förhindra penningtvätt, i rutinerna ingår även flera olika 

typer av checklistor. De skriftliga rutinerna är baserade på lag (2017:630), Länsstyrelsens 

allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt samt Rex - Svensk standard för 

redovisningsuppdrag. I rutinernas första punkt nämner SRF att deras policy endast är 

riktad mot verksamheter med tydligt syfte och art (SRF, 2018). Enligt SRF (2018) ska 

kunders riskprofil uppdateras löpande för att kunna bedöma nivån på risk för penningtvätt. 

SRF:s (2018) checklistor är ett hjälpmedel vid riskbedömning av byråns verksamhet, 

antaganden av ny kund, omprövning av uppdrag, kundkännedom, riskbedömning av 

enskild kund, åtgärder mot penningtvätt hos kund samt logg över uppföljning vid rutiner. 

De olika checklistorna innehåller punkter och frågor där auktoriserade 

redovisningskonsulter ska svara ja eller nej, värdera risken som låg, medel eller hög, ange 

procentsats samt att svaren ska kommenteras eller motiveras (SRF, 2018). Utöver det som 

behandlas i checklistorna uppges i de skriftliga rutinerna hur information, utbildning och 

skydd av medarbetare ska behandlas. Utbildning ska ske fortlöpande så kunskaperna är 

uppdaterade (SRF, 2018).  

 

Risken att en byrå utnyttjas för penningtvätt anses vara hög (SRF, 2018). För att undvika 

att byrån utnyttjas är det viktigt att ha rutiner mot det, om en väsentlig förändring sker 

ska riskanalysen uppdateras. Bedömningen av risk görs med en checklista som 

hjälpmedel, checklistan behandlar sex kategorier med tillhörande frågor (SRF, 2018). De 

kategorier som analyseras är byråns; produkter/tjänster, kundstruktur geografiskt, 

kundstruktur kontaktform, kundstruktur inriktning, kundstruktur övrigt samt intern 

struktur. Efter dessa kategorier har analyserats ska en slutbedömning kommenteras (SRF, 

2018).  

 

En viktig del i förhindrandet av penningtvätt är att kunder och dess affärsverksamhet kan 

förstås tydligt. Kundkännedom är grundpelaren i rutinerna mot penningtvätt och det är 

viktigt att förstå (SRF, 2018, s.4):  

- “affärsrelations syfte och art,  

- företagets registreringar hos myndigheter,  

- ekonomiska förutsättningar, och  

- ägaren, ledningen och den verkliga huvudmannen” 
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För att uppnå kundkännedom måste identitetskontroller utföras, huvudmannen ska 

kontrolleras mot bolagsverkets register och en giltig ID-handling ska kontrolleras. 

Beroende på om hen är en fysisk- eller juridisk person ska, om huvudmannen är en 

juridisk person, kontroll av registerutdraget ske (SRF, 2018). Som hjälpmedel för att 

uppnå kundkännedom används en checklista. Om information saknas ska ytterligare 

åtgärder vidtas (SRF, 2018).   

 

Vid antagande av en ny kund, utöver kundkännedomen, ska kundens verksamhet 

analyseras för att kunna bedömas (SRF, 2018). Även här används en checklista som 

hjälpmedel, den behandlar frågor om kundens efterfrågade tjänster hos byrån. Det görs 

även en intern avstämning innan beslut om antagande av uppdrag tas. Omprövning av ett 

redan befintligt uppdrag sker vid inträffande av väsentliga förändringar som till exempel 

förändrad ägarstruktur, sedan görs en uppföljning av uppdraget. Checklistan för 

omprövning behandlar ett antal bedömningspunkter som ska besvaras med ja eller nej, 

samt kommenteras (SRF, 2018).  

 

Baserat på kundkännedomen kan risken för penningtvätt bedömas, vilket görs genom att 

skapa en riskprofil där risknivån om penningtvätt kan förekomma bedöms. För att 

riskbedöma kunden används en checklista som behandlar sju punkter; kundens 

verksamhet, kundens egna kunder, kundens produkter/tjänster, kundens 

distributionskanaler, kundens transaktioner, kundens geografi samt kundens 

interna/externa kontroller. I kundens verksamhet bedöms om kundens verksamhetstyp 

har en hög risk för penningtvätt. Det görs genom att bland annat granska växling, 

betalningsförmedling, finansiellt företag och handel med kapitalvaror. Checklistan ger 

slutligen en sammanfattande risknivå hos kunden (SRF, 2018).  

 

Uppstår misstanke om penningtvätt finns en skyldighet att anmäla händelsen till 

Finanspolisen, även om kundrelationen inte är etablerad finns skyldighet att anmäla vid 

misstanke (SRF, 2018). SRF (2018, s.9) har fem steg för att hantera åtgärder vid 

misstanke om penningtvätt:  

1. “Upptäckt felaktighet i redovisningen som inte får en godtagbar förklaring 

av kunden. 

2. Transaktionen misstänks vara penningtvätt (även låg misstankenivå) 
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3. Uppdragsansvarig kontaktar byråns funktionsansvarige, som gör egen 

bedömning och tar ställning till vidare utredning. 

4. Om misstanke efter närmare analys kvarstår, är det funktionsansvariges uppgift 

att utan dröjsmål rapportera alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt 

till Finanspolisen. 

5. Det råder enligt lagen förbud att informera kunden eller utomstående om att 

rapportering till Finanspolisen har skett. (meddelandeförbud)” 

Checklistan vid åtgärder mot misstanke om penningtvätt hos kund används i ett 

förebyggande syfte. Det kontrolleras om kunden arbetar på ett sätt som medför en ökad 

risk för penningtvätt (SRF, 2018).  

 

SRF (2019) har, likt FAR, en onlinekurs om penningtvätt. Kursen behandlar lag 

(2017:630) syfte och omfattning, definition av penningtvätt, krav på rutiner, riktlinjer och 

dokumentation, vad det innebär med ett riskbaserat förhållningssätt i praktiken, hur 

bedöms den egna byråns riskprofil, kundkännedom, bedömning av kundens riskprofil, 

rapportering om penningtvätt och redovisningskonsultens ansvar (SRF, 2019). Kursens 

mål är att fördjupa verksamhetsutövarens kunskap angående penningtvätt samt att 

effektivisera arbetet för att upptäcka penningtvätt. Om verksamhetsutövare väljer att gå 

kursen genomförs olika kunskapstest samt reflektionsfrågor för att uppnå kursens mål. 

Även ett mallpaket med rutiner och riktlinjer ingår som hjälpmedel för att strukturera upp 

sitt arbete vid misstankar om penningtvätt (SRF, 2019).	

 

3.4.	Ekobrottsmyndighetens	riktlinjer	

Ekobrottsmyndigheten har upprättat en guide med riktlinjer för auktoriserade 

redovisningskonsulter inom ekobrottsområdet (Ekobrottsmyndigheten, 2015). 

Riktlinjerna i guiden behandlar ekonomiska brott och i sjätte kapitlet behandlas 

penningtvätt. Enligt Ekobrottsmyndigheten (2015) är kundkännedomen viktig för att 

kunna göra en riskbedömning. Bedöms kunden ha en hög risk ska ytterligare åtgärder 

vidtas. Krav på verksamhetsutövaren är att de ska ha en så pass god relation till kunden 

att de kan urskilja transaktioner med särskild risk. Den urskilda transaktionen ska sedan 

granskas och kvarstår misstanke ska det rapporteras till Finanspolisen 

(Ekobrottsmyndigheten, 2015).  
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I fjärde kapitlet tar Ekobrottsmyndigheten (2015) upp några varningssignaler som är bra 

för en redovisningskonsult att känna till, vara uppmärksam på samt bör undersöka 

närmare. Dessa är enligt Ekobrottsmyndigheten (2015, s.10-11):  

- “Att företaget har en omotiverat stor kontantkassa 

- Att företaget har ett negativt kassasaldo 

- Att något ytterligare underlag borde finnas 

- Att handlingarna är knapphändiga/ofullständiga 

- Att affärshändelse rubriceras felaktigt 

- Att konsulten har svårigheter att få/bibehålla kontakt med företagets företrädare 

- Att företrädarna är ovilliga att besvara frågor  

- Att skatt eller moms redovisas med jämna belopp” 

 

Det är viktigt att ett företags tillgångar och skulder redovisas på ett tillfredsställande sätt, 

annars kan det innebära att felaktiga värden redovisats för att dölja brott. Både sjätte 

kapitlet och varningssignalerna i Ekobrottsmyndighetens guide har en betydande roll i 

studien då de särskilt är inriktade på auktoriserade redovisningskonsulter som är studiens 

huvudämne (Ekobrottsmyndigheten, 2015).  

 

3.5.	Misstanketrappa	

Ekobrottsmyndigheten (2013) har utformat en misstanketrappa där varje steg motsvarar 

en misstankegrad. Stegen i misstanketrappan används för att jämföra de olika graderna 

av misstanke och på så sätt kunna ange nivån på ens egen misstanke 

(Ekobrottsmyndigheten, 2013). Finns anledning anta ska en förundersökning inledas, om 

det i förundersökningen sedan framkommer att någon skäligen kan misstänkas har 

personen rätt att underrättas om misstanken om brott (Ekobrottsmyndigheten, 2013). 

Nästa steg i misstanketrappan är sannolika skäl, om en person under sannolika skäl är 

misstänkt för brott kan personen anhållas och häktas (Ekobrottsmyndigheten, 2013). För 

att nå sista steget i misstanketrappan väcker åklagaren åtal, bedöms den tilltalade av 

domstolen ställt utom rimligt tvivel begått den åtalade gärningen ska en fällande dom 

meddelas (Ekobrottsmyndigheten, 2013). 
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Figur	1.	Bildkälla:	Ekobrottsmyndigheten,	2013	

Enligt SRF (2018) ska auktoriserade redovisningskonsulter anmäla misstankar om 

penningtvätt redan vid låg misstankegrad, vilket innebär anledning anta i 

misstanketrappan. Auktoriserade redovisningskonsulters anmälningsskyldighet träder in 

i ett mycket tidigt stadium eftersom anledning anta är det lägsta stadiet i 

misstanketrappan (Ekobrottsmyndigheten, 2013).		

	

3.6.	Finanspolisen	

Finanspolisen är en del av den nationella underrättelsetjänsten inom Polismyndigheten 

och Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU), de har som uppdrag att mottaga 

information om misstänkt penningtvätt. Informationen kommer från 

rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare enligt lag (2017:630) (Polisen, 2019). Ett av 

syftena med lag (2017:630) är att motverka, genom att undvika, att brottsutbyte förs in 

och cirkulerar i det finansiella systemet. Spåra, säkra och förverka vinning av brott ska 

vara en central del av brottsbekämpningen, därför fångas flertalet av penningtvättbrott 

upp i samspel med andra brottsutredningar (Polisen, 2019). 

 

3.7.	Länsstyrelsen	

Länsstyrelsen (2019) har tillsynsansvar över auktoriserade redovisningskonsulter och 

andra verksamhetsutövare. De ser över verksamhetsutövares rutiner för att de ska undvika 

att utnyttjas för penningtvätt, samt granskar att de följer penningtvättsregelverket. 

Tillsynen sker genom vandelsprövning (lämplighetsprövning), kontroll av 

riskbedömningar och rutiner, uppsökande av oregistrerade verksamhetsutövare samt 
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föreskriftsarbete om åtgärder mot penningtvätt (Länsstyrelsen, 2019). I en 

vandelsprövning kontrollerar Länsstyrelsen samtliga företrädare som faller under deras 

tillsyn, att företrädarna finns i Polismyndighetens belastningsregister samt Skatteverkets- 

och Kronofogdens skuldregister. Om Länsstyrelsen upptäcker att en företrädare har gjort 

sig skyldig till brott eller åsidosatt skyldigheter krävs att företrädaren säljer sina aktier 

och att verksamheten upphör eller hen avgår ur styrelsen (Länsstyrelsen, 2019).  

Vid kontroll av riskbedömningar och rutiner mot penningtvätt skickar 

verksamhetsutövare in de handlingar och uppgifter Länsstyrelsen kräver för sin tillsyn. 

Länsstyrelsen kan även följa upp rutinerna och riktlinjerna genom ett platsbesök hos 

verksamhetsutövaren. Fullgörs inte verksamhetsutövarens skyldigheter krävs det att de 

gör en rättelse och i värsta fall måste verksamheten upphöra (Länsstyrelsen, 2019). 

Verksamhetsutövare ska anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot 

penningtvätt. En del väljer att inte registrera sig och dessa uppsöker Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kräver en registrering annars ska verksamheten upphöra (Länsstyrelsen, 

2019). 

 

3.8.	Bolagsverkets	register	mot	penningtvätt	

Auktoriserade redovisningskonsulter, samt andra verksamhetsutövare, är enligt 

Bolagsverket (2019) skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. 

Registreringen görs för att vidta åtgärder och ta fram rutiner mot penningtvätt. 

Registreringen sker via en blankett, blanketten måste uppdateras om ändringar görs eller 

om företaget ska avregistreras (Bolagsverket, 2019). 
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4.	Teoretisk	referensram	

4.1.	Beslutsteori	

Utgångspunkten i beslutsteorin förutsätter att människor är rationella och maximerar sin 

nytta (Bayes, 1763; Tversky & Kahneman, 1986). Det gör att beslutsfattare, i detta fall 

auktoriserade redovisningskonsulter, har möjlighet att utvärdera alla möjliga alternativ 

för att komma fram till det bästa beslutet (Bayes, 1763; Simon, 1955). Beslutsteorin delas 

upp i två delar, normativ och deskriptiv teori (Runesson, Samani & Marton 2018). Inom 

den normativa teorin ställer beslutsfattaren sig själv en bör fråga. Hur bör beslutet fattas 

för att uppnå en rationell handling? Deskriptiv teori vill istället förklara och beskriva hur 

människor fattar beslut (Runesson, Samani & Marton 2018).   

 

I den normativa teorin tas beslut utifrån olika sannolikheter. Först bedöms och utvärderas 

handlingsalternativ och dess konsekvenser. Det antas att beslutsfattaren kan bedöma 

sannolikheten på de olika konsekvenserna av handlingsalternativen genom att värdera 

dem. Utifrån värderingen bedöms nyttan av de olika konsekvenserna, det förväntas att 

det alternativ med störst nytta väljs av beslutsfattaren. I den deskriptiva teorin studeras 

vilken tillämpning av de olika alternativen som gavs i den normativa beslutsteorin. 

Antagandet om nyttomaximering kan inte alltid förklaras av människors beteende, 

eftersom det valda alternativet inte alltid är det med mest nytta (Runesson, Samani & 

Marton 2018). Ett problem inom beslutsteorin är att det är svårt att bedöma vad som 

egentligen är nytta och hur nyttan mäts (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1977). Att rätt 

beslut tas är på förhand i princip omöjligt att veta, därför utgås det från att beslutsteori 

främst handlar om att fatta rationella beslut, det mest ändamålsenliga beslutet (Peterson, 

2009). 

 

4.2.	Struktur	respektive	bedömning	

Struktur och bedömning är två begrepp som används inom redovisning. Struktur 

definieras som ett systematiskt tillvägagångssätt med hjälp av rutiner och riktlinjer och 

används som hjälpmedel för verksamhetsutövare att genomföra granskningar (Cushing 

& Loebbecke, 1986). Med bedömning menas verksamhetsutövares professionella 

bedömning, till exempel auktoriserade redovisningskonsulter. Bedömning definieras som 
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en tillämpning av bred kunskap och utbildning inom redovisning för att göra 

kvalitetssäkra bedömningar (IFAC Handbook, 2010). 

 

MacLullich (2001) menar att begreppen struktur och bedömning inte ska separeras utan 

istället kopplas samman. Strukturen ska ses som ett hjälpmedel i auktoriserade 

redovisningskonsulters beslutsfattande och inte som ett krav. Auktoriserade 

redovisningskonsulter utgår från struktur i form av rutiner, riktlinjer samt checklistor i 

deras arbete (MacLullich, 2001). Rutiner, riktlinjer och checklistor är tydliga strukturer 

men de är ändå inte tillräckliga eftersom en professionell bedömning av risker även krävs, 

då strukturen förutsätter att auktoriserade redovisningskonsulter gör en professionell 

bedömning. MacLullich (2001) hävdar att den professionella bedömningen riskerar att 

bli exkluderad om auktoriserade redovisningskonsulter blir för inriktade på enbart 

strukturen, vilket kan begränsa bedömningarna.    

 

Broberg (2013) diskuterar struktur och bedömning inom revision. ICAEW (2006:19) 

menar att “auditing standards are no substitute for the exercise of audit judgement”. Likt 

MacLullich (2001) anser även ICAEW (2006) att struktur och bedömning inte ska ersätta, 

utan komplettera varandra. Vidare diskuteras den ökade strukturen på grund av ökad 

reglering (FRC, 2006:14). Verksamhetsutövare, som auktoriserade 

redovisningskonsulter, riskerar att endast “checka av” i checklistor för att följa 

regleringen istället för att använda strukturen som ett hjälpmedel (IFAC, 2008). Det leder 

till att revisorers professionella bedömning får mindre utrymme (Cushing & Loebbecke, 

1986).  
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4.3.	Bedrägeritriangeln	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	2.	Bildkälla:	Cressey	(1953)	

 

Kriminologen Cressey (1953) skapade teorin om bedrägeritriangeln. Bedrägeritriangeln 

behandlar faktorer som leder till att bedrägeri och annat oetisk beteende begås. Cressey 

(1953) menar att med hjälp av bedrägeritriangeln kan företag och organisationer, till 

exempel redovisningsbyråer, förstå oetiskt beteende. För att, utifrån förståendet av oetiskt 

beteende, bli mer effektiva att bekämpa samt upptäcka brottsligt beteende som påverkar 

deras verksamhet negativt. Förståendet hjälper auktoriserade redovisningskonsulter att 

bli mer effektiva att upptäcka penningtvätt. De faktorer bedrägeritriangeln består av är 

press, möjlighet och rationalisering.  

 

Press är enligt Cressey (1953) en av tre faktorer till att ett bedrägeri begås. Cirka 95% av 

alla bedrägerier beror på finansiell press och det är därmed den vanligaste faktorn 

(Albrecht et al, 2006). Lister (2007) delar upp pressen i tre olika typer; personlig press, 

arbetsmässig press och yttre press. Det är den upplevda pressen som leder till att bedrägeri 

begås vilket inte behöver innebära att pressen är verklig, något som är viktigt att skilja på. 

Det gör även begreppet “uppfattning” relevant (Albrecht et al., 2006). Press definieras av 

Lister (2007) som: “the source of heat for the fire”.  



	 18	

 

Den andra faktorn i bedrägeritringeln är möjlighet, med möjlighet menas möjligheten att 

begå ett bedrägeri när tillfälle ges. Ju lägre risk för att bli upptäckt, desto större möjlighet 

att bedrägeriet begås (Cressey, 1953). Tillfällen där möjlighet ges kan uppstå vid till 

exempel ineffektiv kontroll, och om tillfällets svaghet är upptäckt, utnyttjar individer 

under press omständigheterna (Kelly & Hartley, 2010). Turner (2005) och Hooper et, al. 

(2010) menar att det finns två olika aspekter på möjlighet, organisationens mottaglighet 

för manipulation och förhållanden som kan motivera att bedrägerier inträffar i 

organisationen, till exempel oregelbunden revision. Dessa möjligheter gör att det blir 

gynnsamt för individer att begå bedrägeri. Likt faktorn press, behöver inte möjligheten 

vara verklig utan det räcker med att individen som begår bedrägeriet tror att möjligheten 

existerar för att individen ska begå bedrägeriet (Cressey, 1953).  

 

Den sista faktorn i bedrägeritriangeln är rationalisering. Cressey (1953) beskriver 

rationalisering som inställningen hos en individ att begå en oetisk handling. Innan en 

individ begår ett bedrägeri måste idén moraliskt accepteras, kan en individ inte motivera 

och tillrättavisa den oetiska handlingen är det en liten chans att bedrägeriet begås. 

Individen ursäktar och hittar förklaringar till varför bedrägeriet ska begås (Cressey, 1953). 

Kenyon och Tilton (2006) förklarar rationalisering som etiska värderingar och personliga 

attityder som skäl till att begå bedrägeri. Sammanfattningsvis kan sambandet mellan press 

och möjlighet först skapas när individen kan rationalisera sitt oetiska beteende (Howe & 

Malgwi, 2006). 
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4.4.	Modifieringsmodell	inom	bedrägeri	&	revision	

	

	

	

Figur	3.	Bildkälla:	Hammersley	(2011)	

	

Modifieringsmodellen är Hammersleys (2011), men är en sammanslagning av Libbys 

(1995) modell av kunskap och prestation i allmänna revisionsuppgifter och Koonces 

(1993) modell av analys av analytiska rutinbeskrivningar. Hammersleys (2011) modell 

är framtagen för att upptäcka bedrägeri och hjälpa revisorer att identifiera riskfaktorer för 

bedrägeri. Auktoriserade redovisningskonsulter liknas med revisorer vilket gör modellen 

applicerbar även på dem. Modellen beskriver faktorer som identifierar risker och kopplar 

samman dessa riskfaktorer till en riskbedömning av bedrägeri. Utifrån informationen görs 

nödvändiga förändringar i standardrevisionsprogrammen, revisorers digitala 

arbetsprogram. Revisorers karaktärsdrag och riskfaktorer för bedrägeri påverkar 

revisorernas förmåga att bedöma bedrägeririsken (Hammersley, 2011).  

 

I revisorers karaktärsdrag behandlas kunskap, erfarenhet, förmåga att lösa problem och 

epistemisk motivation (Hammersley, 2011). Kunskap är information som besitts av 

revisorerna och olika typer av revisionsuppdrag kräver olika typer av kunskap (Bonner & 

Lewis, 1990). Hammersley (2011) förväntar sig att för att revisorer ska kunna upptäcka 

riskfaktorer för bedrägeri behöver de kunskap om bedrägeri. Erfarenhet är en möjlighet 
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att skaffa sig kunskap (Davis & Solomon, 1989). Ett sätt att uppnå kunskap om bedrägeri 

är genom att erfara det (Hammersley, 2011). Hammersley (2011) förväntar sig att träna 

på att upptäcka bedrägeri är mer givande än att erfara det. Förmåga att lösa problem är 

förmågan att tolka data, analytiskt förnuft och känna igen relationer (Bonner & Lewis, 

1990). Hammersley (2011) förväntar sig att förmåga att lösa problem påverkar 

utvecklandet av revisorers kunskap av bedrägeri. Epistemisk motivation är en människas 

förståelse av situationer och i vilken utsträckningen det sker (Kruglanski, 1989) och 

förklaras av Ngaosuvan (1997) som drivkraften att lära sig. Epistemisk motivation kan 

påverkas av press (De Dreu & Carnvale, 2003) och även förutspå hur individer använder 

information och hur det påverkar beslut (Cacioppo & Petty, 1982). Hammersley (2011) 

förväntar sig att ju bättre kundkännedom, desto bättre presterar revisorer i bedömning av 

riskfaktorer för bedrägeri. Kundkännedom är en viktig del i auktoriserade 

redovisningskonsulters arbete. Erfarenhet, förmåga att lösa problem och epistemisk 

motivation bidrar till revisorers kunskap (Hammersley, 2011).  

 

I framtagandet av bedrägerihypoteser behandlas utveckling av revisorers mentala 

representation och hypotesgenerering. Mental representation är en viktig komponent vid 

problemlösning, för att kunna föreställa sig olika utfall i tanken (Hammersley, 2011). 

Hammersley (2011) förväntar sig att ju mer bedrägerikunskap revisorer har, desto enklare 

kan de föreställa sig olika bedrägerier. Med hjälp av mental representation kan hypoteser 

skapas. Dessa skapas genom en tankeprocess av orsaker eller förklaringar av ledtrådar 

(Bonner, 2008). Hypotesgenerering används vid revisionsplanering för att hitta 

förklaringar till orsaken att bedrägeri uppstår, baserat på riskfaktorer för bedrägeri 

(AICPA, 2002). Hammersley (2011) förväntar sig att en bättre förmåga att lösa problem 

och en högre epistemisk motivation ökar möjligheten att generera hypoteser om hur en 

riskfaktor kan leda till bedrägeri. Revisorer bedömer preliminära bedrägeririsker baserat 

på identifierade och genererade bedrägerihypoteser. När hypoteserna är testade 

uppdaterar revisorer deras riskbedömning baserat på resultatet. Den preliminära 

riskbedömning guidar revisorers beslut om nödvändiga förändringar i 

revisionsprogrammen, vilket spelar en stor roll på revisorers effektivitet (Hammersley, 

2011). 
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4.5.	Beslutsmodell	

 
 
Figur	4.	Beslutsmodell 

Med utgångspunkt i teorierna har beslutsmodellen utvecklats, utvecklingen har skett från 

det mest relevanta i teorierna för att kunna förstå varför få fall av misstankar om 

penningtvätt anmäls. Det mest relevanta i teorierna är struktur respektive bedömning 

(MacLullich, 2001), karaktärsdrag hos revisorer (Hammersley, 2011) (i beslutsmodellen 

appliceras karaktärsdragen på auktoriserade redovisningskonsulter), förståelse om 

penningtvätt utifrån oetiskt beteende (Cressey, 1953) samt hur nytta och konsekvenser 

bedöms i beslut (Runesson, Samani & Marton 2018). I beslutsmodellen förklaras hur 

auktoriserade redovisningskonsulters beslut och dess nytta samt konsekvenser påverkas 

av faktorerna struktur, bedömning, auktoriserade redovisningskonsulters karaktärsdrag 

samt förståelse av penningtvätt. Struktur respektive bedömning är grundpelare i 

beslutsmodellen, eftersom auktoriserade redovisningskonsulter använder rutiner, 

riktlinjer och checklistor (struktur) och/eller sin egna professionella bedömning baserad 

på känsla (bedömning). Hur användandet, komplement eller substitut, av struktur 

respektive bedömning ser ut leder fram till att olika beslut tas av auktoriserade 
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redovisningskonsulter. Beslut auktoriserade redovisningskonsulter tar påverkas även av 

deras karaktärsdrag; erfarenhet, förmåga att lösa problem och epistemisk motivation, 

karaktärsdragen leder till uppnående av kunskap om penningtvätt. Hur mycket kunskap 

om penningtvätt auktoriserade redovisningskonsulter besitter leder till olika beslut. 

Kunskap om penningtvätt uppnås inte enbart genom karaktärsdragen, utan även genom 

förståelse av penningtvätt. Att förstå penningtvätt, oetiskt beteende, gör det enklare för 

auktoriserade redovisningskonsulter att upptäcka penningtvätt. Om auktoriserade 

redovisningskonsulter har förståelse om penningtvätt kan de även upptäcka penningtvätt 

på ett mer effektivt sätt, vilket påverkar hur beslut tas. Utifrån faktorerna och deras 

påverkan värderar och bedömer auktoriserade redovisningskonsulter nytta och 

konsekvenser av beslut innan de fattar det bästa beslutet enligt dem.  
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5.	Empirisk	metod	

5.1.	Urval	

Urvalet till studien har varit auktoriserade redovisningskonsulter. Sedan lagändringen år 

2017 är auktoriserade redovisningskonsulter anmälningsskyldiga vid misstankar om 

penningtvätt, urvalets fokus har därmed varit på auktoriserade redovisningskonsulter. 

Studien har fokuserat på varför auktoriserade redovisningskonsulter anmäler få fall av 

misstankar om penningtvätt och därför har de valts ut till studien.  

 

Studien har utgått från ett ändamålsenligt urval för att nå bästa möjliga information. Det 

har genomförts genom att urvalet, auktoriserade redovisningskonsulter, har handplockats 

baserat på deras relevans för studien, erfarenhet och kunskap. Detta för att bidra med 

största möjliga värde till studien (Denscombe, 2014). Access till det ändamålsenliga 

urvalet har nåtts genom auktoriserade redovisningskonsulter som har varit kända sedan 

tidigare. Utifrån det ändamålsenliga urvalet har ett snöbollsurval utvecklats, vilket har 

inneburit att de auktoriserade redovisningskonsulterna i det ändamålsenliga urvalet har 

rekommenderat nya auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter som 

har varit lämpliga respondenter (Denscombe, 2014). Fördelar med snöbollsurvalet har 

varit att det har varit ett effektivt sätt att nå fler individer, samt att det har blivit enklare 

att övertyga de rekommenderade auktoriserade redovisningskonsulterna och 

redovisningskonsulterna att medverka i studien (Alvehus, 2013). För att underlätta och 

öka chanserna för fler intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter och 

redovisningskonsulter har vi varit flexibla och erbjudit både att genomföra intervjuerna 

genom fysiskt möte och via telefon. 

 

En konsekvens med det ändamålsenliga urvalet och snöbollsurvalen har varit att de inte 

har varit helt oberoende av varandra, eftersom de inte har gjorts slumpmässigt då de första 

respondenterna har varit utvalda. Konsekvenser med snöbollsurvalen har varit att 

respondenterna sannolikt har haft någon form av gemenskap och tillhört samma nätverk, 

vilket har inneburit en liknande syn på saker och ting (Alvehus, 2013). Det har även gett 

konsekvenser i form av en minskad bredd, dock har det varit två ursprungs respondenter 

vilket har gett en ökad bredd eftersom det har gett två snöbollsurval istället för 

ett.  Ytterligare en konsekvens har varit att alla respondenter vi fick access till inte är 

auktoriserade redovisningskonsulter. Anledningar till det var hög arbetsbelastning, samt 
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att flera tillfrågade auktoriserade redovisningskonsulter ej har velat ställa upp på grund 

av rädsla när de har hört ordet penningtvätt. Att respondenterna inte enbart är 

auktoriserade redovisningskonsulter kan minska trovärdigheten.  

 

I en kvalitativ studie, som denna, har det enligt Denscombe (2014) varit extra viktigt att 

tillvägagångssättet för insamling av empiriskt material har varit rimlig för att studien ska 

uppnå reliabilitet. Insamlingen av allt empiriskt material i denna studie har bestått av 

primärdata, eftersom det empiriska materialet har bestått av intervjuer med auktoriserade 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulter. Jämfört med kvantitativa studier har 

det varit näst intill omöjligt att upprepa allt på exakt samma sätt för att bevisa att resultaten 

är reliabla, ge liknande resultat vid kontroll (Denscombe, 2014). Två intervjuare kommer 

troligtvis inte att få samma svar även om de intervjuar samma person, eftersom 

respondenten troligtvis inte kommer ange samma svar om intervjuerna sker vid olika 

tillfällen. Realitet ifrågasätts i en kvalitativ metod med tanke på dess krav på 

upprepningsbarhet (Alvehus, 2013).   

 

Trovärdighet används mer frekvent i kvalitativa studier istället för validitet. Trovärdighet 

har uppnåtts i denna studie genom att vi har försäkrat oss om att det insamlade materialet 

har tolkats korrekt. Det har därför varit viktigt att i efterhand fråga respondenterna om 

svaren har tolkats korrekt (Denscombe, 2014). Tolkningsarbetet har skett i analysen, där 

teori och empiri har satts i relation till varandra, här har tolkarna spelat en stor roll för 

validiteten. Tolkning har skett på olika sätt beroende på vem som har utfört tolkningen, 

vilket har gett olika resultat och olika validitet (Alvehus, 2013). 

 

5.2.	Intervjuer	

Studiens syfte har krävt en noggrann genomgång om varför få fall av misstankar om 

penningtvätt anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter. Intervjuer har skapat en 

möjlighet att höra auktoriserade redovisningskonsulters och redovisningskonsulters 

åsikter och reflektioner (Bryman, 2012). Intervjuer har varit ett effektivt redskap eftersom 

interaktion med respondenter har gett information om känslor, motiv, händelseförlopp 

och berättelser om olika fenomen (Alvehus, 2013). Den mest lämpliga intervjumetoden 

har varit semi-strukturerade intervjuer eftersom auktoriserade redovisningskonsulter och 

redovisningskonsulter har fått en möjlighet att svara relativt öppet, men ändå inriktat på 

ämnet (Bryman, 2012). Under intervjun har följdfrågor ställts för att uppmuntra 
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respondenten att utveckla sina svar. Att lyssna aktivt har varit en viktig del i semi-

strukturerade intervjuer eftersom följdfrågor har varit nödvändiga för att intervjun ska 

fortlöpa (Alvehus, 2013). Följdfrågorna har bidragit med att fördjupa respondentens svar, 

samt styrt intervjun åt rätt riktning (Alvehus, 2013). En semi-strukturerad intervju har 

valts då en strukturerad eller ostrukturerad intervju antingen har varit för stängd eller för 

öppen. En strukturerad intervju görs med förutbestämda frågor och påminner om en enkät, 

vilket inte ger studien ett resultat som önskas. En ostrukturerad intervju innebär ett öppet 

samtal, vilket gör det svårt för studien att uppnå önskad information (Alvehus, 2013). 

 

5.3.	Operationalisering	

Intervjuguiden har utformats för att kunna uppnå studiens syfte. Intervjuguiden har inletts 

med några korta inledande frågor för att skapa en bättre bild av respondenterna och dess 

erfarenhet. Vidare har frågor avseende respondenternas kunskap angående penningtvätt 

behandlats, för att se hur mycket kunskap de har i ämnet. Fortsättningsvis har 

intervjuguiden fokuserat på auktoriserade redovisningskonsulters arbetsprocess mot 

penningtvätt som sedan har jämförts med de rutiner och riktlinjer samt checklistor studien 

har behandlat i institutionalian. Intervjuguiden har även utformats utifrån den teoretiska 

referensramen. Vidare har intervjuguiden fokuserat på respondenternas erfarenhet 

angående penningtvätt, för att sedan behandla konsekvenser av att anmäla misstankar om 

penningtvätt och hur kundrelationer påverkar deras arbete. Intervjuguiden har behandlat 

respondenternas åsikter och tankar kring det fåtal anmälningar som sker idag, vems 

ansvar det är att anmäla och hur de tror att antalet anmälningar kan öka. I slutet av 

intervjuguiden har respondenterna fått möjlighet att göra tillägg om de har ansett att något 

saknats, en genomgång av svaren har skett för att kontrollera att svaren har uppfattats 

korrekt. 
 

Sex intervjuer har genomförts och hälften av intervjuerna har genomförts genom fysiskt 

möte och andra hälften via telefon. De ändamålsenligt utvalda respondenterna har 

kontaktats via mail eller telefon. Auktoriserade redovisningskonsulter har under denna 

period av året en väldigt hög arbetsbelastning, vilket har gjort det svårt att hitta 

tillgängliga respondenter. De tillgängliga respondenterna har vid kontakt blivit 

informerade om studien och dess syfte, sedan har de blivit tillfrågade om att medverka i 

studien genom en intervju. När respondenterna har bekräftat att de vill medverka har tid 

och plats för intervjun bokats in, en reducerad intervjuguide har skickats ut för att 
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respondenterna skulle kunna förbereda sig för intervjun och vara mer insatta i ämnet. Vid 

intervjutillfället har vi börjat med att introducera oss och återupprepa information om 

studien, respondenterna har även informerats om de etiska aspekterna studien tar hänsyn 

till. Vidare har respondenterna tillfrågats om de godkänner att intervjun spelas in och 

sedan har intervjun startat, för att sedan fortlöpa enligt intervjuguiden. Följdfrågor har 

ställts under intervjuns gång och intervjun har avslutats med en genomgång av 

respondenternas svar efter att de har bekräftat att de inte har något mer att tillägga. 

 

5.4.	Empiribearbetning	

Studien har använt en tematisk analysmetod, vilket har inneburit att det insamlade 

materialet har fördelats i olika teman som sedan har kategoriserats och vävts samman 

med teori. En tematisk analysmetod har använts för att identifiera, analysera och upptäcka 

samband i det insamlade materialet, vilket har beskrivit och organiserat det insamlade 

materialet på ett detaljerat sätt (Braun & Clarke, 2006). Det finns deduktiv och induktiv 

tematisk analysmetod. Studien har utgått främst från deduktiv analys, vilket har inneburit 

att teman har grundats i studiens teorier. Vidare har även en induktiv analys skett genom 

att teman har identifierats i det insamlade materialet. En kombination av deduktiv och 

induktiv analysmetod har styrkt tillförlitligheten (Dynamic Work Solutions, 2013).  

 

Den tematiska analysen har delats upp i sex olika steg. I det första steget har det insamlade 

materialet bekantats med, vilket har skett genom transkribering av intervjuerna. Alla 

respondenterna har godkänt inspelning av intervjuerna och inspelningarna har 

transkriberats med en ortografisk transkriberingsmetod, vilket har inneburit att 

intervjuerna har transkriberats i sin helhet (Braun & Clarke, 2006). Alla ord som sagts, 

pauser och skratt har tagits med i transkriberingen, däremot har intervjuarnas 

instämmanden tagits bort eftersom det inte tillför något. Ortografisk transkriberingsmetod 

har valts till studien för att inte utesluta något, utan för att behålla intervjuerna i sitt 

original (Braun & Clarke, 2006). Steg två i den tematiska analysmetoden har inneburit 

att hitta inledande, intressanta koder från egenskaperna i det insamlade materialet. Det 

insamlade materialet som har varit relevant för koderna har strukturerats på ett 

systematiskt tillvägagångssätt. I steg tre har teman sökts efter och koder har samlats in 

till potentiella teman, varje potentiellt tema har tillförts med relevant material. I det fjärde 

steget har en granskning och utvärdering av potentiella teman skett. Det har kontrollerats 

om potentiella teman hör ihop med koderna, sedan har en tematisk tankekarta över 
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analysen skapats. I steg fem har samtliga teman definierats samt namngetts och varje tema 

har fördjupats, samt specialiserats ytterligare. I det sjätte och sista steget har alla teman 

blivit färdigställda och redo för att analyseras (Braun & Clarke, 2006).  

 

5.5.	Etik	

Vetenskapsrådet (2002) förklarar individskyddskravet som bryts ner i fyra huvudkrav för 

förtydligande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet definieras som att deltagare i studien ska informeras 

om dess syfte, samt vad deltagarens medverkan innebär (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet definieras som att studiens deltagare själva har rätt att bestämma över 

deras medverkan. Konfidentialitetskravet definieras som att angiven information och 

personuppgifter behandlas konfidentiell. Det sista kravet, nyttjandekravet, definieras som 

att den insamlade informationen endast används för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Diener och Crandall (1978) förklarar fyra delar att ta hänsyn till inom etik, den första 

delen är att det är oacceptabelt att orsaka skada för deltagarna. Den andra delen behandlar, 

likt Vetenskapsrådet (2002), samtycke och att deltagarna själva ska få bestämma över sin 

medverkan. Tredje delen förklarar att deltagares privatliv ska respekteras. Den fjärde och 

sista delen förklarar att bedrägeri inte ska begås, deltagare får ej tro att studien undersöker 

något annat än vad den egentligen gör (Diener & Crandall, 1978). Även Denscombe 

(2014) förklarar fyra delar, delarna är lika Vetenskapsrådets huvudkrav (2002) och Diener 

och Crandalls delar (1978) men har ytterligare tillägg. Denscombe (2014) förklarar att 

deltagare ska garanteras anonymitet i studien och att de ska behandlas lika och rättvist. 

Vidare förklaras även att landets lagar ska följas, i denna studie är därmed GDPR aktuellt 

(Denscombe, 2014). GDPR behandlar personuppgifter, behandling av personuppgifter, 

personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och registrerad vilket innebär den vars 

personuppgifter behandlas enligt Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning.  

 

Denna studie har tagit hänsyn till de nämnda etiska kraven för att skydda studiens 

deltagare. Deltagarna har fått information om att deras personuppgifter och angivna 

information har behandlats konfidentiellt. Alla respondenter har getts pseudonymer och 

har benämnts som Carl, Petra, Josefin, Katarina, Emil och Fredrik. De har informerats 

om studiens syfte och deras roll i studien, samt att de har möjlighet att avbryta sin 



	 28	

medverkan. Deltagarna har ej orsakats skada och deras privatliv har respekterats. Studien 

har tagit hänsyn och följt GDPR:s riktlinjer. Efter att deltagarna har angivit information 

och den har behandlats har informationen raderats och inte använts till något annat än till 

studien. 
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6.	Empiri	

6.1.	Karaktärsdrag	

Karaktärsdragen behandlar respondenternas yrkeserfarenheter och deras kunskaper om 

penningtvätt. Det är av betydelse för att upplysa om respondenternas bakgrund samt hur 

de har uppnått kunskapen om penningtvätt.  

 

6.1.1.	Erfarenhet	
Tabell	1.	Erfarenhet	

 

6.1.2.	Kunskap	om	penningtvätt	

“Pengar som har erhållits kriminellt och som ska in i en affärsverksamhet och se ut som 

att de är intjänade på ett korrekt sätt”, detta är Josefins definition av penningtvätt. 

Respondenterna har i grund och botten samma syn på vad penningtvätt är, men definierar 

det på olika sätt. Carl definierar penningtvätt som “Massa transaktioner av svarta 

pengar”, medan Katarina definierar penningtvätt som “Kriminella som använder 

olagliga pengar och försöker föra in dem och förvandla dem till intäkter”. 

Respondenternas definitioner stämmer överens med hur lag (2017:630) definierar 

penningtvätt. 	
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Respondenternas kunskaper om penningtvätt skiljer sig åt en del och den har uppnåtts på 

olika sätt. Majoriteten av respondenterna har uppnått sina kunskaper vid genomgång av 

rutiner och riktlinjer angående penningtvätt från FAR eller SRF vid informationsmöten 

på byråerna. Carl har ytterligare kunskaper från deltagande i en informationsstund i 

Länsstyrelsens regi, där de informerade om skyldigheter att rapportera och visade 

praktiska exempel på penningtvätt. Carl han även uppnått kunskap genom att erfara 

penningtvätt då en tidigare kund hade mycket oförklarliga kontantuttag, Carl menar att 

det var “[...]ett uppdrag som ej höll måttet”. Petra har uppnått kunskap om penningtvätt 

genom erfarenhet från ett tidigare arbete på bank och Katarina har ytterligare kunskap 

från enstaka kurser. 

 

6.2.	Struktur	

Struktur beskriver respondenternas användning och tillämpning av rutiner och riktlinjer 

samt checklistor. I vilken utsträckning tillämpningen sker är av betydelse för förståelse 

av auktoriserade redovisningskonsulters arbetsprocess gällande att upptäcka 

penningtvätt. 

 

6.2.1.	Rutiner,	riktlinjer	&	checklistor	

Majoriteten av respondenterna är auktoriserade redovisningskonsulter i FAR eller SRF. 

Både FAR och SRF har tydliga rutiner och riktlinjer samt checklistor angående 

penningtvätt, utifrån det har respondenterna skapat sin egen dokumentation. 

Dokumentationen ska förvaras i en fysisk pärm på byrån och kvalitetsgranskas löpande 

av de respektive förbunden vilket har gjorts hos Carl, Katarina, Emil och Fredrik. Den 

del av rutinerna de flesta lägger största vikt vid är ID-kontroll och kopia av ID-handling 

vid antagning av ny kund. Även kundkännedomen är en viktig del, Emil uttrycker det 

som “Grunden i det hela.”, eftersom de utifrån kundkännedomen riskbedömer kunden. 

En del av respondenterna väljer bort kunder som de, på byrån, anser vara av hög risk 

direkt. De definierar kunder som har mycket kontanthantering vara av hög risk, till 

exempel taxibolag, restauranger och frisörsalonger. Emil och byrån han arbetar på lägger 

större vikt på rutinerna än de övriga respondenterna, de är noga med att uppdatera 

rutinerna löpande samt loggar när uppdatering har skett.  
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Checklistorna som finns att tillgå från förbunden används i olika utsträckning. Emil 

använder checklista vid antagning av nya kunder men resterande checklistor har han 

istället i bakhuvudet, Emil förklarar att “[...] kan man rutinerna är det lätt att se 

avvikelser”. De övriga respondenterna använder inte checklistorna alls och har i princip 

aldrig tittat i pärmen med dokumentation, Fredrik uttrycker “Mer av en formalitet” och 

Katarina menar att “Det skulle vara ogörligt om vi varje gång ska behöva kryssa i en 

checklista”. Carl anser att det borde vara skillnad på dokumentationens omfattning med 

hänsyn till storleken på byrån, han uttrycker att: 

“För att jag ska behålla min auktorisation så måste jag ha riktlinjer och det känns 

så jävla fånigt, ursäkta uttrycket men det är bara jag, jag ska ha samma 

dokumentation som om jag hade en stor ekonomibyrå med 35 anställda” 

Om misstankar om penningtvätt uppstår är respondenterna eniga om att en anmälan ska 

ske till Finanspolisen. En del av byråerna har utsett en funktionsansvarig som är ansvarig 

att anmäla misstankarna. En del diskuterar även misstankarna om penningtvätt, innan 

anmälan görs, med kollegor eller med sin chef.  

 

6.3.	Bedömning	

Bedömning innebär hur mycket egna bedömningar baserat på känsla respondenterna gör. 

Likt strukturen är bedömningarna av betydelse för att förstå hur auktoriserade 

redovisningskonsulters arbetsprocess gällande att upptäcka penningtvätt ser ut. 

 

6.3.1.	Egna	bedömningar	

Som tidigare nämnt använder inte respondenterna deras rutiner i särskilt stor utsträckning, 

större fokus hamnar därmed på deras egna bedömningar. Flera av respondenterna uppger 

att de får en känsla för dåliga och konstiga transaktioner, Emil förklarar att “Måste ha en 

känsla för vad som är viktigt[...]kan inte bara ha rutiner, utan känsla”. Om en sådan 

känsla uppstår och inte tillräckliga underlag till transaktionen finns, kontaktas i första 

hand kunden och ytterligare underlag krävs in.  

 

Både Josefin och Katarina anser att det inte finns någon risk för penningtvätt hos deras 

kunder. Katarina uttrycker, med syfte på penningtvätt, att “Vi kommer inte i kontakt med 
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det på så sätt”. Katarina anser att riskerna har skalats bort då de aktivt har valt bort kunder 

där det förekommer penningtvätt, vilket hon anser är kontantintensiva branscher. Josefin, 

som hade fastighetsbolag som kunder, anser inte heller att det fanns någon risk för att 

penningtvätt skulle förekomma eftersom det inte förekom någon kontanthantering. Carl 

anser att han är lyckligt förskonad och menar att det är viktigt att vara noggrann från 

början för att minska riskerna för penningtvätt. Carl beskriver att:  

“[...]de kunder jag har idag, de har jag uppfostrat. De vet vad som gäller, ska de 

vara kund här då får de kamma till sig” 

 

6.4.	Upptäcka	penningtvätt	

Hur arbetar auktoriserade redovisningskonsulter för att upptäcka penningtvätt och hur 

ser förutsättningarna för att upptäcka penningtvätt ut? Bidraget från respondenterna 

skapar en förståelse av upptäckandet av penningtvätt i praktiken.  

 

6.4.1.	Förutsättningar	

Underlag för transaktioner är av stor vikt enligt respondenterna, finns inte det uppstår lätt 

misstankar. Josefin förklarar att “[...]se till att det alltid finns avtal och underlag”. Flera 

respondenter nämner dock att det inte är misstankar om penningtvätt som uppstår i första 

hand, utan snarare misstankar om att det handlar om felaktiga uppgifter kring 

transaktionen. Katarina beskriver att “De kan se konstiga ut, men att de sedan har 

underlag för att styrka dem”. Respondenterna är eniga om att penningtvätt främst 

förekommer i branscher med kontanthantering och att det då är viktigt med kvitton samt 

att kontrollera kontantuttag som görs. Ytterligare situationer där det är viktigt att vara 

extra varsam enligt respondenterna är vid utländska transaktioner, vissa tjänstebranscher 

samt varulager och dess svinn. 	

	

Förutsättningarna att upptäcka penningtvätt skiljer sig åt beroende på bolagens storlek 

respondenterna granskar. Alla respondenter är eniga om att ju större bolag, desto större 

volymer transaktioner och därmed större risk att transaktioner slinker igenom. Om 

bolagen är mindre är det mer överskådligt och lättare att upptäcka misstänkta 

transaktioner. Enligt Emil är det på våren väldigt hög arbetsbelastning, vilket även ökar 

risken för att något slinker igenom. Katarina och Josefin anser att förutsättningar att 
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upptäcka penningtvätt är små och att det är svårt. Josefin anser att det enda sättet att 

penningtvätt skulle kunna ha skett bland hennes kunder var om fakturorna var fejkade. 

Dock kontrollerade de alltid fakturorna mot organisationsnumret och var flera som 

godkände samt granskade dem, vilket gjorde att risken för fejkade fakturor minskade. 

Katarina anser att penningtvätt endast kan uppstå bland hennes kunder i form av felaktiga 

uppgifter på leverantörsfakturor, men har svårt att se att leverantörsfakturorna inte skulle 

vara tillförlitliga. 	

 

6.5.	Reflektioner	

Respondenternas tankar om vems ansvar det är ett anmäla, konsekvenser av att anmäla 

misstankar om penningtvätt och varför få fall av misstankar om penningtvätt anmäls. 

Tankar från respondenterna är av stor betydelse eftersom de har yrkeserfarenhet och 

därmed kan bidra med information ur en annan synvinkel. 

 

6.5.1.	Konsekvenser	av	att	anmäla	

Respondenterna är eniga om att kundrelationer skulle bli mest påverkade vid anmälan av 

misstankar om penningtvätt. På mindre byråer är kundrelationerna viktiga, en mer 

vänskaplig relation uppstår lätt enligt Petra och det känns, enligt henne, ibland som att 

hon arbetar på kundernas egna ekonomiavdelning. Även Fredrik anser att 

kundrelationerna är viktiga för mindre byråer. Om en anmälan skulle göras anser Emil att 

förtroendet är brutet från båda parter och att kundrelationen kommer bli väldigt ansträngd, 

Carl anser att kundrelationen skulle förstöras. Enligt Petra är en förstörd kundrelation 

dock inget problem, hon uttrycker skämtsamt “Färre kunder, men det är inget problem 

direkt. Tro mig!”. Katarina anser inte heller att det är något problem att kundrelationen 

blir påverkad, då hon inte vill ha något med dem att göra om de skulle begå någon 

brottslig handling. Fredrik och Petra är eniga om att de vill vara helt säkra i sina 

misstankar om penningtvätt innan de anmäler något, eftersom det annars kan få oönskade 

konsekvenser.  

 

Emil uttrycker att “Större konsekvenser om man inte rapporterar!”. Emil menar att han 

kan bli medskyldig till brott om han inte anmäler sina misstankar om penningtvätt. Vidare 

nämner både Emil och Josefin hot som en konsekvens av att anmäla misstankar om 

penningtvätt. Katarina anser att merarbete är en konsekvens av att anmäla misstankar om 
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penningtvätt eftersom det är tidskrävande, hon förklarar “[...]medför inte några intäkter 

för byrån”.	

 

6.5.2.	Ansvar	

Alla respondenter förutom Katarina anser att det är auktoriserade redovisningskonsulters 

ansvar att anmäla misstankar om penningtvätt, Josefin uttrycker att “[...]närmast är 

redovisningskonsulten”. Emil tycker det är auktoriserade redovisningskonsulters ansvar 

eftersom de är i frontlinjen. Enligt Petra, Fredrik och Josefin har de auktoriserade 

redovisningskonsulterna mest inblick eftersom de sköter den löpande bokföringen. Carl 

var helt i det klara med att det är hans ansvar, det var inga tvivel. Katarina anser att det är 

myndigheternas ansvar att upptäcka penningtvätt. Emil anser dock att det är omöjligt för 

myndigheter att upptäcka penningtvätt, han uttrycker att “[...]storebror kan inte ha 

järnkoll på allt”. Josefin nämner även att revisorer borde kunna syna, men att det är svårt 

för dem eftersom de endast gör stickprov. 

 

6.5.3.	Anledningar	till	varför	få	fall	anmäls	

Respondenterna spekulerar i olika anledningar till varför få fall av misstankar om 

penningtvätt anmäls. Carl menar att auktoriserade redovisningskonsulter är blinda och 

tror även att de är rädda för att förlora kunder, samt att pengar är en bidragande faktor till 

varför få fall anmäls. Carl, Petra och Fredrik menar att en anledning till att få fall anmäls 

kan vara att auktoriserade redovisningskonsulter inte anser att det är deras ansvar att 

anmäla. Carl uttrycker att “Vi är inte så bra som vi tror. Vi lever inte som vi lär.”. Petra 

menar även att en brist på kunskap kan vara en anledning till att inte anmäla och Katarina 

tror det handlar om att auktoriserade redovisningskonsulter inte förstår att det handlar om 

penningtvätt, hon tycker att deras uppgift är att bokföra det som har hänt. Emil och Josefin 

tror snarare att det är för att auktoriserade redovisningskonsulter är i en beroendeställning 

som de inte anmäler. De kan förlora mycket intäkter om de förlorar kunder, vilket kan 

ske om auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt. Emil 

menar även att om auktoriserade redovisningskonsulter följer rutinerna och inte tar sig an 

kunder med hög risk så är chanserna väldigt små att få in riskbolag och därmed finns 

ingen anledning att anmäla då penningtvätt inte existerar. 
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Carl anser att höjda vitesbelopp kan öka antalet anmälningar. Att ge liknande straff som 

vid brott mot GDPR, vilket är böter på 4% av omsättningen. Carl spekulerar även i om 

en certifiering som anti-penningtvättare skulle kunna öka antalet anmälningar av 

misstankar om penningtvätt. Josefin tror att antalet anmälningar skulle kunna öka om 

auktoriserade redovisningskonsulter inte behöver avsäga sig uppdraget innan åtal väcks, 

att det är svårt att säga upp kunden utan anledning och fortfarande vara anonym till 

anmälan. Även Fredrik instämmer i det och tror antalet anmälningar skulle kunna öka om 

kundrelationen inte skulle behöva sägas upp direkt, utan istället i ett senare skede när 

misstankarna om penningtvätt är utredda. 	
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7.	Analys	

7.1.	Karaktärsdrag	&	riskbedömning	

Enligt Hammersley (2011) förväntas auktoriserade redovisningskonsulter kunna 

upptäcka riskfaktorer för bedrägeri och för att det ska vara möjligt behöver de kunskap 

om bedrägeri. Kunskap om penningtvätt uppnås genom karaktärsdragen erfarenhet, 

förmåga att lösa problem samt epistemisk motivation (Hammersley, 2011). Empirin 

indikerar att respondenterna har olika mycket kunskap om penningtvätt. Endast Carl har 

uppnått kunskap genom att erfara penningtvätt. Hammersley (2011) menar att träna på att 

upptäcka penningtvätt bidrar till erfarenhet, vilket Hammersley (2011) anser är mer 

givande än att erfara det. Genom empirin ses att endast Carl har uppnått erfarenhet av 

penningtvätt genom träning, efter att ha deltagit på en informationsstund i Länsstyrelsens 

regi där de gick igenom exempel på penningtvätt från verkliga fall. Det är ett sätt att träna 

på att upptäcka penningtvätt, vilket bidrar till uppnående av kunskap om penningtvätt. 

Dock är det inte många av studiens respondenter som tar tillfället i akt och utbildar sig, 

vilket innebär att kunskapen om penningtvätt skulle kunna vara högre än vad den är idag. 

Empirin indikerar att majoriteten av respondenterna inte har uppnått kunskap genom 

erfarenhet. 

 

Förmåga att lösa problem innebär att tolka data, analytiskt förnuft och känna igen 

relationer (Bonner & Lewis, 1990), auktoriserade redovisningskonsulter uppnår kunskap 

om penningtvätt genom förmågan att lösa problem (Hammersley, 2011). Förmåga att lösa 

problem är något respondenterna använder i deras arbetsuppgifter, löpande bokföring är 

en stor del av arbetsuppgifterna vilket kräver tolkning av data, användning av analytiskt 

förnuft och igenkänning av relationer. Empirin indikerar att misstänkta transaktioner inte 

är något ovanligt, misstanke uppstår när underlag saknas eller inte är tillräckligt 

tillfredsställande. Förmågan att lösa problem krävs främst vid dessa misstänkta 

transaktioner, vilket bidrar till att uppnå kunskap om penningtvätt. Eftersom misstänkta 

transaktioner inte är något ovanligt, uppnås kunskap om penningtvätt genom förmågan 

att lösa problem.  

 

Epistemisk motivation är förståelse av situationer och viljan att lära sig (Kruglanski, 1989; 

Ngaosuvan, 1997). Empirin indikerar att de flesta respondenters epistemiska motivation 

är låg eftersom möjligheter att öka kunskap om penningtvätt finns, men få respondenter 
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utnyttjar möjligheterna. För auktoriserade redovisningskonsulter är uppnående av 

kundkännedom viktigt (Hammersley, 2011), ju mer epistemisk motivation desto större 

vilja att förstå kunden och dess syfte och art. Samtliga respondenter uttrycker att 

kundkännedomen är viktig, dock indikerar empirin ytterligare tecken på låg epistemisk 

motivation. Respondenterna väljer att inte utnyttja den struktur som finns att tillgå för att 

uppnå en högre kundkännedom. Hur mycket erfarenhet, förmåga att lösa problem och 

epistemisk motivation auktoriserade redovisningskonsulter har, bidrar i olika 

utsträckning till uppnående av kunskap om penningtvätt (Hammersley, 2011). Då de 

flesta respondenter har lite erfarenhet av penningtvätt samt låg epistemisk motivation, 

kan det konstateras att respondenterna inte har uppnått särskilt mycket kunskap om 

penningtvätt genom karaktärsdragen. Det kan vara en bidragande faktor till varför få fall 

av misstankar om penningtvätt anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter.   

 

Auktoriserade redovisningskonsulter kan enligt Hammersley (2011) enklare föreställa sig 

penningtvätt om de har en högre kunskap om penningtvätt. Vid mental representation 

föreställer sig auktoriserade redovisningskonsulter olika utfall i deras tankar, utifrån 

denna tankeprocess skapas sedan hypoteser om vilka risker som kan leda till penningtvätt. 

Auktoriserade redovisningskonsulter bedömer sedan risken för penningtvätt baserat på 

de generade hypoteserna (Hammersley, 2011). Genom empirin ses att en del av 

respondenterna i flera fall bedömer att det inte existerar någon risk för penningtvätt. 

Situationer där risk för penningtvätt har dömts bort är kunder i branscher där de anser att 

penningtvätt inte existerar, respondenterna är eniga om att penningtvätt endast 

förekommer i branscher med kontanthantering. Vid antagande av ny kund, efter att 

kundkännedom är uppnådd, riskbedöms kunden och i flera fall nekas kunden om 

respondenterna anser att risken för penningtvätt är hög, till exempel i kontantintensiva 

branscher. Antas en kund som inte är bedömd med hög risk, anser respondenterna att 

risken för penningtvätt inte existerar. Att bedöma bort risken för penningtvätt i ett så tidigt 

stadie kan vara en anledning till att få fall om misstankar om penningtvätt anmäls av 

auktoriserade redovisningskonsulter. 

 

7.2.	Struktur	respektive	bedömning	

Auktoriserade redovisningskonsulter använder struktur eller bedömning i upptäckandet 

av penningtvätt (MacLullich, 2001), majoriteten av respondenterna ser inte strukturen 

som ett hjälpmedel i den professionella bedömningen vilket de borde göra enligt 
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MacLullich (2001). MacLullich (2001) och ICAEW (2006) anser att struktur respektive 

bedömning ska komplettera varandra och inte användas som substitut. Emil är den enda 

respondenten som kompletterar struktur och bedömning, detta gör han genom egna 

bedömningar samtidigt som han har strukturen som ett hjälpmedel i bakhuvudet. Den 

enda typ av struktur som förekommer bland de flesta respondenterna är att granska ID-

handlingar, vilket är en del i att uppnå kundkännedom. MacLullich (2001) menar att den 

professionella bedömningen riskerar att bli exkluderad eftersom auktoriserade 

redovisningskonsulter endast använder strukturen. Enligt vad empirin indikerar, stämmer 

inte MacLullich (2001) hävdande alls överens med verkligheten. Ingen av respondenterna 

använder endast struktur, snarare tvärtom att de endast gör professionella bedömningar. 

Genom empirin ses att respondenterna uttrycker att kundkännedom är en viktig del, men 

ändå använder majoriteten av respondenterna inte den struktur som finns att tillgå för att 

uppnå kundkännedom. Empirin indikerar att respondenterna går mycket på sin egna 

känsla vad gäller misstankar om penningtvätt och litar på sin förmåga att upptäcka 

penningtvätt om det skulle förekomma. Strukturen förutsätter att auktoriserade 

redovisningskonsulter gör professionella bedömningar eftersom det inte räcker med 

endast strukturen (MacLullich, 2001). Det har dock ingen större betydelse eftersom 

strukturen ändå inte används i den utsträckning som förutsätts, vilket kan vara en 

anledning till att få fall av misstankar om penningtvätt anmäls av auktoriserade 

redovisningskonsulter.  

 

Enligt FRC (2006:14) har strukturen ökat på grund av ökad reglering, genom empirin ses 

att strukturen knappt används och därmed antas att strukturen inte uppskattas av 

respondenterna. Det uppskattas särskilt inte hos de respondenter som arbetar på mindre 

byråer, eftersom den ökade strukturen ska ske i samma omfattning som hos större byråer. 

Det skapar en negativ inställning till strukturen och den dokumentation strukturen kräver, 

vilket kan vara en anledning till att strukturen inte utnyttjas i den utsträckning den har 

potential att göra hos mindre byråer. Respondenterna som arbetar på mindre byråer anser 

att arbetsbördan blir för stor, Katarina uttrycker att “Det skulle vara ogörligt om vi varje 

gång ska behöva kryssa i en checklista”. Genom empirin ses att inställningen till 

strukturen inte är lika negativ på de större byråerna, eftersom det är av större vikt att 

rutinerna kring penningtvätt är liknande och därför skapas ett större fokus kring strukturen.  

 

Som tidigare nämnt ska struktur och bedömning kompletteras enligt MacLullich (2001) 
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och ICAEW (2006), något som inte sker idag. Strukturen används knappt av 

respondenterna vilket kan vara en anledning till att få fall av misstankar om penningtvätt 

anmäls av auktoriserade redovisningskonsulter. De professionella bedömningarna är i de 

flesta fall av störst vikt och med stöd i statistiken om fåtalet anmälningar från 

auktoriserade redovisningskonsulter är den professionella bedömningen uppenbarligen 

inte tillräcklig för att upptäcka penningtvätt.	

 

7.3.	Upptäcka	&	förstå	penningtvätt	

Enligt Cressey (1953) kan redovisningsbyråer bli mer effektiva att upptäcka penningtvätt 

om de förstår oetiskt beteende, förståelse kan uppnås genom bedrägeritriangeln. Genom 

empirin ses att majoriteten av respondenterna anser att det endast är i kontantintensiva 

branscher penningtvätt förekommer. Respondenterna anser att underlag för misstänkta 

transaktioner är av stor vikt, samt att det är viktigt att vara extra uppmärksam vid 

utländska transaktioner, vissa tjänstebranscher och varulagers svinn då de anser att dessa 

situationer genererar en större risk för penningtvätt. Respondenterna nämner inget om 

andra faktorer som kan bidra till att penningtvätt utförs.  

 

Press, möjlighet och rationalisering är faktorer som bidrar till att bedrägeri begås, vilket 

Cressey (1953) förklarar i bedrägeritriangeln. Finansiell press är den vanligaste typen av 

press och eftersom auktoriserade redovisningskonsulter arbetar med kunders ekonomi 

borde de kunna se om finansiell press existerar. Skapas ett tillfälle att utföra penningtvätt 

är möjligheten att det sker större om risken att bli upptäckt är lägre (Cressey, 1953). Om 

svagheter vid tillfället att utföra penningtvätt upptäcks, ökar risken att individer utnyttjar 

det. Genom empirin ses att respondenterna är eniga om vart penningtvätt sker, vilket är 

möjligt att kunder utanför kontantintensiva branscher har kännedom om och därmed kan 

utnyttja det. På våren är arbetsbelastningen för auktoriserade redovisningskonsulter hög 

enligt Emil, det kan skapa en ineffektiv kontroll vilket kan utnyttjas av kunder där 

möjlighet ges att utföra penningtvätt. Att rationalisera den oetiska handlingen handlar om 

moralisk acceptans av idén om penningtvätt (Cressey, 1953). Empirin indikerar att 

respondenterna är inriktade på vart och hur penningtvätt sker, vilket kan göra att de inte 

uppfattar att även press, möjlighet och rationalisering kan bidra till att penningtvätt utförs. 

Eftersom antalet anmälningar från auktoriserade redovisningskonsulter är få kan det antas 

att avsaknad av förståelse om penningtvätt kan vara en anledning till det. 
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7.4.	Reflektioner	&	beslut	

Inom beslutsteorin utvärderas handlingsalternativ och dess konsekvenser (Runesson, 

Samani & Marton 2018). Respondenterna reflekterar kring konsekvenser av att anmäla 

misstankar om penningtvätt. De anser att vid anmälan av misstankar om penningtvätt kan 

kundrelationer bli ansträngda eller förstöras helt, vilket är negativt för respondenterna 

eftersom de anser att kundrelationer är av stor vikt i deras dagliga arbete. Däremot anser 

Emil att det får ännu större konsekvenser om han inte väljer att anmäla misstankar om 

penningtvätt eftersom han själv kan bli medskyldig till brott, han uttrycker att “Större 

konsekvenser om man inte rapporterar”. Genom empirin ses att en del respondenter även 

reflekterar kring hot från kund som en konsekvens om de skulle anmäla misstankar om 

penningtvätt. Auktoriserade redovisningskonsulter värderar konsekvensernas sannolikhet 

och sedan kan nyttan av konsekvenserna bedömas utifrån sannolikheten (Runesson, 

Samani & Marton 2018). Vems nytta är det egentligen som bedöms? Empirin indikerar, 

genom reflektioner om konsekvenser av att anmäla misstankar om penningtvätt, att nyttan 

besluten grundas i antas vara respondenternas egna, alla nämnda konsekvenser är 

nämligen egoistiska. Katarina uttrycker “[...]medför inte några intäkter för byrån”. 

Respondenterna reflekterar endast kring egna konsekvenser som skulle uppstå om de 

valde att anmäla misstankar om penningtvätt, vilket kan vara en anledning till att få fall 

av misstankar om penningtvätt anmäls.  

 

Beslut om att anmäla misstankar om penningtvätt eller inte är dock inte de enda besluten 

auktoriserade redovisningskonsulter tar. Beslut om användandet av struktur respektive 

bedömning, vilka kunder som ska tas in eller ej och hur en kund riskbedöms är bara några 

av ytterligare beslut som ska tas av auktoriserade redovisningskonsulter. Beslutsteori 

handlar om att fatta rationella beslut (Peterson, 2009). Genom empirin ses att majoriteten 

av respondenterna, som tidigare nämnt, främst använder professionella bedömningar i 

upptäckandet av penningtvätt, vilket respondenterna värderar som störst nytta eftersom 

det beslutet har tagits. Dock är det beslutet möjligtvis inte det mest rationella eftersom 

strukturen borde vara av större vikt för att kunna upptäcka penningtvätt (MacLullich, 

2001). Beslut om kunder och hur de riskbedöms är möjligtvis inte heller det mest 

rationella, eftersom respondenterna då bedömer bort risken att penningtvätt kan 

förekomma. De besluten har tagits eftersom respondenterna anser att de är av störst nytta. 

De valda alternativen är inte alltid de med störst nytta enligt Runesson, Samani och 
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Marton (2018), vilket kan konstateras med tanke på att besluten har lett till det fåtalet 

anmälningar av misstankar om penningtvätt som sker idag. 

 

Tillkommande inslag i empirin är att en större majoritet av respondenterna anser att det 

är deras ansvar att upptäcka penningtvätt eftersom de har mest inblick i kunders ekonomi, 

men ändå anmäls få fall av misstankar om penningtvätt. En del av respondenterna 

reflekterar däremot om att en anledning till att få fall anmäls kan vara att andra 

auktoriserade redovisningskonsulter inte anser att det är deras skyldighet att upptäcka 

penningtvätt. Ytterligare faktorer till varför få fall av misstankar om penningtvätt anmäls 

är att auktoriserade redovisningskonsulter enligt fler respondenter, särskilt på mindre 

byråer, är i beroendeställning och rädda att förlora kunder samt intäkter. En annan faktor 

är även att kunskapen om penningtvätt inte är tillräcklig och därmed är det svårt att 

upptäcka penningtvätt. Respondenterna reflekterar även om hur de tror att antalet 

anmälningar av misstankar om penningtvätt skulle kunna öka. Att ge böter vid val att inte 

anmäla och att inte behöva avsäga sig uppdraget innan åtal väcks är de främsta 

alternativen respondenterna tror kan öka antalet anmälningar.  
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7.5.	Beslutsmodell	

 
Figur	5.	Modifiering	av	beslutsmodell	

	

I beslutsmodellen förklaras hur auktoriserade redovisningskonsulters beslut påverkas av 

faktorerna; auktoriserade redovisningskonsulters karaktärsdrag, struktur, bedömning, 

samt förståelse av penningtvätt. Beslutsmodellen har modifierats efter vad empirin 

indikerar påverkar auktoriserade redovisningskonsulters beslut. Enligt beslutsmodellen 

tar auktoriserade redovisningskonsulter det bästa beslutet enligt dem själva, vilket är det 

beslut de anser har störst nytta utifrån de värderade konsekvenserna (Runesson, Samani 

& Marton, 2018). Med tanke på fåtalet anmälningarna av misstankar om penningtvätt 

från auktoriserade redovisningskonsulter är besluten uppenbarligen inte de bästa och för 

att öka antalet anmälningar bör en förändring i faktorerna ske.  

 

Auktoriserade redovisningskonsulters karaktärsdrag erfarenhet, förmåga att lösa problem 

och epistemisk motivation bidrar till att uppnå kunskap. Som tidigare nämnt har inte 

karaktärsdragen bidragit till uppnående av kunskap. Genom empirin ses att 

respondenternas kunskap främst uppnåtts genom förmåga att lösa problem och de flesta 

respondenter har inte uppnått kunskap genom erfarenhet eller epistemisk motivation. 
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Respondenternas kunskap om penningtvätt kan anses vara låg vilket påverkar deras beslut. 

Struktur respektive bedömning används inte heller i den utsträckning de är menade att 

göra enligt MacLullich (2001) och ICAEW (2006). Genom empirin ses att 

respondenterna föredrar att göra egna bedömningar baserat på känsla och de flesta 

auktoriserade redovisningskonsulter använder inte strukturen alls. Respondenternas 

användning av struktur respektive bedömning påverkar beslut som tas. Empirin indikerar 

att respondenterna inte har särskilt mycket förståelse av penningtvätt eftersom de inte 

nämner något om faktorerna i Cresseys (1953) bedrägeritriangel, vilket är förståelsen om 

oetiskt beteende. Respondenterna är eniga om vart penningtvätt sker och har svårt att 

förstå att penningtvätt kan ske på annat sätt än genom misstänkta transaktioner i 

kontantintensiva branscher. På grund av deras tunnelseende saknar respondenterna 

förståelse om ytterligare faktorer som gör att de kan upptäcka penningtvätt på ett mer 

effektivt sätt. Bristen av förståelse påverkar beslut auktoriserade redovisningskonsulter 

tar.  

 

Faktorerna i beslutsmodellen påverkar auktoriserade redovisningskonsulters beslut. Med 

tanke på de få fall som anmäls av misstankar om penningtvätt kan det konstateras att 

besluten har påverkats negativt. Om auktoriserade redovisningskonsulter visste att deras 

beslut är felaktiga, sett till fåtalet anmälningar, hade möjligtvis en förändring i faktorerna 

skett, Carl uttrycker “Vi är inte så bra som vi tror. Vi lever inte som vi lär”. För att öka 

antalet anmälningar borde auktoriserade redovisningskonsulter se över sin arbetsprocess 

gällande att upptäcka penningtvätt genom att komplettera de egna bedömningarna med 

strukturen. De borde öka sin kunskap om penningtvätt genom att skaffa sig mer erfarenhet, 

förbättra sin förmåga att lösa problem och öka sin epistemiska motivation. Slutligen borde 

de även skaffa sig mer förståelse om penningtvätt, genom att förstå faktorer som bidrar 

till att penningtvätt utförs. Hade dessa förändringar skett, hade besluten påverkats 

annorlunda och då hade de få fall auktoriserade redovisningskonsulter anmäler av 

misstankar om penningtvätt möjligtvis sett annorlunda ut. 	
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8.	Slutsats	

En begränsning i studien har varit att två av respondenterna inte har varit auktoriserade 

redovisningskonsulter vilket minskar studiens trovärdighet. Vi anser dock att det inte har 

haft någon större påverkan på studiens resultat. Anledningar till det är att den ena 

respondenten arbetar nära en auktoriserad redovisningskonsult och använder samma form 

av dokumentation och deltar på samma informationsmöten. Den enda skillnaden mot en 

auktoriserad redovisningskonsult är, förutom att hon inte är auktoriserad, att hon inte 

kvalitetsgranskas av SRF. Den andra respondenten som inte är auktoriserad 

redovisningskonsult ansåg vi ha tillräckligt med erfarenhet, då hon arbetat i 15 år, inom 

redovisning för att kunna bidra till studien. Med hänsyn till detta har vi valt att 

generalisera till auktoriserade redovisningskonsulter i slutsatsen.  

 

Studiens resultat visar att det finns flera olika anledningar till varför auktoriserade 

redovisningskonsulter anmäler få fall av misstankar om penningtvätt. Auktoriserade 

redovisningskonsulter anser att penningtvätt endast förekommer i kontantintensiva 

branscher. Det är ett problem eftersom de då inte har i åtanke att penningtvätt även kan 

förekomma genom andra faktorer såsom press, möjlighet och rationalisering (Cressey, 

1953). Auktoriserade redovisningskonsulter gör riskbedömningar och i vissa fall utesluter 

de risken för penningtvätt i ett för tidigt skede. Risken utesluts för tidigt eftersom 

auktoriserade redovisningskonsulter saknar tillräcklig kunskap om penningtvätt för att 

kunna föreställa sig olika utfall av penningtvätt (Hammersley, 2011). Den för tidigt 

uteslutna risken innebär att förmågan att upptäcka penningtvätt minskar drastiskt 

eftersom de redan är inställda på att penningtvätt inte existerar och därför kommer de 

heller inte upptäcka det (Hammersley, 2011), vilket kan vara en anledning till varför få 

fall anmäls.  

 

Fortsättningsvis visar studiens resultat att en ytterligare anledning till varför få fall anmäls 

kan vara att struktur och bedömning idag används mer som substitut, när de istället bör 

användas som komplement (MacLullich, 2001; ICAEW, 2006). Auktoriserade 

redovisningskonsulter har en negativ inställning till strukturen och dess dokumentation 

vilket gör att den inte används tillräckligt. Auktoriserade redovisningskonsulter anser att 

strukturen är för omfattande vilket bör ses över av FAR och SRF som kräver 

dokumentationen, inställningen till strukturen måste bli mer positiv och strukturen måste 
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börja användas som ett hjälpmedel (MacLullich, 2001). Används strukturen och 

bedömningen på rätt sätt, genom att kompletteras (MacLullich, 2001; ICAEW, 2006), bör 

antalet anmälningar av misstankar om penningtvätt öka. 

 

Studiens resultat visar även att få fall av misstankar om penningtvätt anmäls av 

auktoriserade redovisningskonsulter eftersom de saknar tillräckligt med kunskap och 

förståelse om penningtvätt. Det finns fler möjligheter att öka sin kunskap och förståelse 

om penningtvätt, dock saknar auktoriserade redovisningskonsulter epistemisk motivation 

till det. Det kan vara en anledning till att auktoriserade redovisningskonsulter anmäler få 

fall av misstankar om penningtvätt. Hade auktoriserade redovisningskonsulter haft mer 

förståelse om penningtvätt och vilka faktorer som bidrar till det, hade antalet anmälningar 

av misstankar om penningtvätt förmodligen varit fler än idag eftersom de då hade kunnat 

upptäcka penningtvätt på ett mer effektivt sätt (Cressey, 1953).  

 

Slutligen visar studiens resultat att alla beslut auktoriserade redovisningskonsulter tar 

påverkas av faktorerna i beslutsmodellen. Faktorerna har påverkat besluten negativt med 

tanke på de fåtal anmälningar besluten har resulterat i, en förändring i faktorerna bör 

därför ske så besluten istället kan påverkas positivt. Även nyttan av besluten, samt hur 

konsekvenser värderas bör ses över för att besluten ska resultera i ett högre antal 

anmälningar än idag. 

 

Studien har bidragit till förståelse om varför få auktoriserade redovisningskonsulter 

anmäler misstankar om penningtvätt. Vidare bidrar studiens resultat förhoppningsvis till 

att penningtvätt uppmärksammas ytterligare, särskilt av auktoriserade 

redovisningskonsulter.  Auktoriserade redovisningskonsulters arbetsprocess gällande 

penningtvätt har studerats och med tanke på studiens resultat bidrar det till att 

auktoriserade redovisningskonsulter bör se över sin arbetsprocess. Sker en förändring i 

arbetsprocessen är det möjligt att penningtvätt upptäcks på ett mer effektivt sätt, vilket 

kan leda till att den reduceras. Förståelsen om fåtalet anmälningar bidrar till att 

auktoriserade redovisningskonsulter kan se över anledningarna till det och utvärdera sina 

val av beslut. Förslag på vidare forskning är att undersöka hur många fall av penningtvätt 

som borde ha anmälts av auktoriserade redovisningskonsulter gentemot vad som har 

anmälts. 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige, men vart sker det och 

vem/vilka borde ha upptäckt det? Vidare är ett förslag att utforska hur antalet anmälningar 
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av misstankar om penningtvätt skulle kunna öka, denna studie visar anledningar till att få 

fall anmäls och det vore intressant att utforska hur åtgärder kan vidtas. Ytterligare förslag 

på vidare forskning är att utforska hur skillnaden i storlek på redovisningsbyråer påverkar 

upptäckandet av penningtvätt eftersom denna studie visar på en viss skillnad i 

användandet av struktur. 
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	 I	

Bilagor	
Bilaga	1.	Intervjuguide	

- Namn 
- Hur länge har du arbetat som redovisningskonsult? 
- När blev du auktoriserad? 
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
- Vad har du för typ av kunder? (Storlek/ bransch/ bolagsformer) 
- Vad har du för arbetsuppgifter? 
1. Vad innebär penningtvätt enligt dig? 
2. Vad har du för kunskap om penningtvätt? 

Ø Anser du att den är tillräcklig (för dig själv?) 
3. Hur har du uppnått denna kunskap? 

Ø Utbildning?  
4. Har du/ni på byrån några rutiner angående penningtvätt? 

Ø Kundkontroll, internkontroll, riskbedömning, checklistor, program, 
riskprofil, intagning av ny kund? 

Ø Om ja, hur används de? Hur noggrant? 
Ø Om nej, hur upptäcker du/ni då penningtvätt? 

5. Har du någon gång kommit i kontakt med en misstänkt transaktion? 
Ø Ja? Vad var det som gjorde dig/er misstänksam? 

6. Hur arbetar du mot att upptäcka penningtvätt och misstänkta transaktioner? 
Ø Till hur stor del använder du checklistorna? Jämfört med egen 

bedömning? 
7. Vad anser du om förutsättningarna för att upptäcka penningtvätt? 

Ø Spelar storleken på bolagen in? 
8. Hur skulle du gå tillväga om du kom i kontakt med misstänkt penningtvätt? 

Ø Processen? 
9. Ser du några konsekvenser av att rapportera? 
10. Påverkar kundrelationer ert/ditt arbete? 
11. Hur ser du på myndigheters arbete kring penningtvätt? (FAR, SRF, 

Länsstyrelsen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten etc.) 
Ø Samarbete, kontroller? 
Ø Vart anser du ansvaret att upptäcka penningtvätt ligger? 

12. Varför tror du få fall av misstankar om penningtvätt anmäls av auktoriserade 
redovisningskonsulter? 

13. Vad tror du skulle öka antalet anmälningar? 
14. Saknar du någon fråga? Något att tillägga? Har vi tolkat svaren korrekt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


