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Abstract 

The globalization has resulted in significant positive effects on the economic prosperity 

around the world. It has also contributed to the enlargement of the black market, which later 

resulted in that the economic crime has been able to expand. When profits from criminal 

activity become large, it is necessary to get the money into the legalized part of the economy. 

A tool for that would be money laundering. To fight the money laundering, several directives 

have been established. The past has come to include new actors, counting auditors. 

This study has been made to investigate how the directive has been applied by auditors in 

Sweden working in smaller firms, which changes the application has resulted in the practical 

work and whether the directive has affected the customer relationship between auditors and 

client. 

To answer the intentions of the essay, we chose to conduct interviews with auditors from 

small audit firms – companies with four or fewer employees. To draw a conclusion we have 

supplemented the empirical data with previous research and established theories. 

What emerged from our study is that the auditors feel that they implement the legislative 

requirements. Contrast, their actions to their own applications are made. These auditors have 

not noticed any changes in their existing work, despite changes in regulatory requirements has 

occurred. Customer relations, according to the auditors, has not affected by the obligations 

which the law imposes on them. However, work has been influenced by client relationships. 

Some of the auditors are very careful about asking questions, which can affect the work. 

Thus, it is customer relationships that govern the work. 

 

Keywords: Money laundering, small accounting firms, customer relationship 
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Sammanfattning 

Globaliseringen har medfört stora positiva effekter på den ekonomiska välfärden runt om i 

världen. Den har dock även bidragit till utvidgningen av den svarta marknaden, som senare 

resulterat i att den ekonomiska brottsligheten har kunnat expandera. När vinsterna från den 

brottsliga verksamheten blir stora är det nödvändigt att få in pengarna i den legala ekonomin. 

Ett verktyg som då används är penningtvätt. För att motverka penningtvätt har flera direktiv 

tillkommit. Det senaste har kommit att omfatta nya aktörer, bland andra revisorer.  

Denna studie har tillkommit för att undersöka hur direktivet har tillämpats av svenska aktörer 

i byråer av mindre storlek, samt vilka förändringar tillämpningen har inneburit i det praktiska 

arbetet. Vi har även haft för avsikt att undersöka om direktivet har påverkat kundrelationen 

mellan revisor och kund.  

För att besvara syftet valde vi att utföra intervjuer med revisorer från små revisionsbolag - 

bolag med fyra eller färre anställda. För att kunna dra en slutsats har vi kompletterat empirin 

med tidigare forskning och etablerad teori.  

Det som har framgått av vår undersökning är att revisorerna upplever att de tillämpar 

lagkraven. Däremot visar deras handlingar att egna tillämpningar av lagen görs. Dessa 

revisorer har inte märkt några förändringar i deras befintliga arbetsuppgifter, trots att 

förändringar i lagkraven har skett. Kundrelationen har, enligt revisorerna, inte påverkats av 

skyldigheterna som lagen ställer på dem. Dock har arbetet påverkats av kundrelationen. En 

del av revisorerna är mycket försiktiga med att ställa frågor, vilket kan påverka arbetet. 

Därmed är det kundrelationen som styr arbetet. 

 

Nyckelord: Penningtvätt, små revisionsbolag, kundrelation 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

ABL - Aktiebolagslagen 

EBM - Ekobrotssmyndigheten 

FIPO - Finanspolisen 

SFS - Svensk författningssamling 

SOU - Statens offentliga utredningar 

 

 

Det tredje penningtvättsdirektivet heter i svensk lag Lagen (2009:62) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare i denna text benämns lagen som 

penningtvättslagen eller direktivet.  
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Kapitel 1 - Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till problemet. Därefter förs en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering och syftet med studien. Kapitlet 

avslutas med presentation av uppsatsens vidare disposition.   

 

1. 1 Bakgrund 

Antalet anmälda ekonomiska brott har i Sverige ökat markant under de senaste åren i 

förhållande till andra typer av brott. Ekobrottsmyndighetens statistik visar att ökningen skett 

från 22 000 till 42 000 anmälda ekonomiska brott mellan 2007-2009. Den höga ökningen är, 

anger EBM, ett resultat av den ekonomiska turbulensen, finanskrisen och lågkonjunkturer, 

som gjort det möjligt att avancera och organisera den ekonomiska brottsligheten. En 

anledning till att de ekonomiska brotten har ökat anger EBM kan vara föreställningen hos 

kriminella om att det finns mindre risker, kortare straff och mer pengar i ekonomisk 

brottslighet jämfört med andra brott. I utsatta situationer blir företag mer öppna för 

samarbeten med kriminella. För att överleva tar de lån eller låter de kriminella aktörerna köpa 

upp företag i syfte att undgå likvidation. 

Globaliseringen och utvecklingen av infrastrukturer har öppnat upp kommunikationskanaler 

för brottslingar att skapa nätverk, och Internet har givit dem möjligheten att transferera pengar 

länder emellan och på så vis skapat mer gynnsamma förutsättningar för att dölja pengarnas 

ursprung. Detta globala fenomen, som underlättar rörligheten för personer och tillgångar, ger 

även möjligheter för finansiella manipulationer (Ekobrottsmyndigheten, 2010). 

 

Den svarta ekonomin, en sektor i världsekonomin, som behandlar transaktioner som består av 

olagliga varor eller lagliga varor som undanhålls för skatt i vinstmaximeringssyfte, har i takt 

med globaliseringen vuxit sig ännu större. De bidragande faktorerna till denna framväxt är 

bland annat ökningen av inkomstskatten samt den illegala invandringen. Den illegala 

invandringen resulterar i svart arbetskraft som kräver att man betalar ut svarta löner. Dessa 

löner belastas inte med några avgifter eller skatt och finns då inte med i den observerade 

ekonomin - den vita (Masciandaro et al, 2007). 

 

Den svarta ekonomin har vuxit sig stor och hanterar enligt internationella Valutafonden så 

stora belopp som 2-5 procent av världens bruttonationalprodukt. Därför har den svarta 

marknaden genom sin omsättning och storlek en stor marknadspåverkan. Detta utgör ett reellt 
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hot mot de nationella ekonomierna eftersom svarta pengar inte belastas med skatt eller andra 

avgifter och har således en stor konkurrensfördel mot vita pengar (Syrén, 2005). En mycket 

viktig komponent av den svarta ekonomin är penningtvätt. Den fungerar som en stödtjänst 

som gör det möjligt för brottslingar att njuta av vinster av sina brott (Masciandaro et al, 2007). 

 

Begreppet penningtvätt sägs härstämma från maffia rörelsen i Amerika under början på 1920-

talet. Den brottsliga verksamhetens intäkter från alkoholsmuggling, prostitution och 

hasardspel kunde inte redovisas eller användas öppet. De kriminella behövde hitta ett sätt att 

omvandla dessa svarta, illegala pengar till vita, lagenliga. Rörelser, till utsidan synes legitima, 

användes för att dölja ursprunget på pengarna. De lagstridiga intäkterna från den brottsliga 

verksamheten blandades med de lagliga intäkterna från dessa företag. Valet av 

affärsverksamhet föll på tvättautomater, därav begreppet ”money laundering” (Syrén, 2005).  

 

En annan teori på begreppets ursprung bygger på den enkla förklaringen av att tvätta 

smutsiga, svarta pengar till renade, vita. 

 

"Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place - 

illegal, or dirty, money is put through a cycle of transactions, or washed, so that it comes out 

the other end as legal, or clean, money.” Jefferey Robinson, 1998 

 

När intäkterna från de kriminella aktiviteterna ökade blev det allt svårare att dölja pengarnas 

ursprung. Därför uppstod ett behov av nya metoder för penningtvätt. I den senare hälften av 

1900-talet vände sig de kriminella aktörerna till finansiella institutioner för att utvidga 

penningtvättsrörelsen. Detta uppmärksammades i slutet på 1900-talet och året var 1980 när 

det första EU direktivet i kampen mot penningtvätten tillkom. Det internationella direktivet 

berörde finansiella och kreditinstitut i deras arbete mot penningtvätt (Syrén, 2005). 

 

Under en lång tid utnyttjade brottslingar finansiella institutioner men till följd av de åtgärder 

som vidtagits försvårades arbetet med penningtvätt och de kriminella letade efter andra sätt att 

fortsätta med sina verksamheter. Fokus vände från institutioner till professionella aktörer som 

arbetar med ekonomi (He, 2006). Det andra direktivet gällande penningtvätt är en 

omarbetning av det första och den trädde i kraft januari 2005. Ändringen innebär att fler 

fysiska och juridiska personer kom att omfattas av direktivet, såsom advokater och revisorer. 

Det tredje direktivet implementerades 2009 och är även det en bearbetning av tidigare 
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direktiv. Bearbetningen innebar inga stora förändringar avseende arbetsuppgifter, förutom att 

reglerna kring ID-kontrollen har blivit mer omfattande. Det nya regelverket har däremot 

kommit att omfatta även ingripanden mot finansiering av terrorism (SOU 2007:23). 

 

1. 2 Problemdiskussion 

Ekonomin och samhället är ständigt under förändring. Den juridiska formen har tätnat och det 

har blivit svårare för de kriminella att på egen hand utöva sina brottsliga aktiviteter. 

Lagbrytarna behöver expertisen som advokater, skatterådgivare, revisorer och andra 

professionella yrkesutövare besitter (He, 2006). 

 

De oberoende yrkesutövarna, advokater, skatterådgivare och revisorer, är sårbara för 

penningtvätt antyder He (2006). Arten av deras yrken, de ekonomiska sysslorna, gör att de 

sätts i fokus och utnyttjas av brottslingar. Även om de är ovilliga, kan de ibland omedvetet 

delta i penningtvätt. Dessa yrken är respektabla och starkt reglerade, vilket minimerar risken 

för misstänksamhet om penningtvätt. Tystnadsplikten gör det ännu säkrare för den kriminella 

kunden att inte bli påkommen och ger ett ytterligare incitament till att välja dessa 

yrkesutövare. Vidare menar He (2006) att förhållandet och förtroendet mellan kund respektive 

revisor spelar en betydande roll för både parterna. Därför kan det nya direktivet som 

inkluderar revisorerna i arbetet mot penningtvätt ses som problematiskt. De skärpta reglerna 

tvingar revisorn att agera mer aktivt i sitt arbete, alla tänkbara misstankar för brott mot 

penningtvätt, stora som små, skall revisorn anmäla utan dröjsmål. För kunden kan det 

upplevas som negativt, relationen ses inte längre som trygg utan obehaglig. He (2006) 

indikerar slutligen att kunden blir då inte lika samarbetsvillig att och kan därmed undanhålla 

information som understödjer revisionen. 

 

Studier som har gjorts hittills visar att lagen inte är svår att tillämpa och att revisorerna ser det 

som en självklarhet att anmäla brott. Revisorer som uttalat sig i ämnet i fråga, genom tidigare 

studenters examensarbeten, har dock påpekat att förutsättningarna för små revisionsbyråer 

kan avvika från deras egna påståenden. Revisorer som har uttalat sig om detta kommer själva 

från de fyra största byråerna. Revisorerna menar att små byråer kan känna en osäkerhet över 

hur penningtvättslagen skall tillämpas i praktiken. Små revisionsbyråer kan också ha en 

närmre relation till kunden och vara mer beroende av de intäkter den enskilda kunden 

genererar. Således kan det förekomma att lagen inte tillämpas korrekt. I skrivandets stund 
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saknas det utlåtanden om vad revisorer, verksamma i små bolag, själva anser om kraven som 

lagen ställer på dem.  

 

1. 3 Problemformulering 

 Vad anser revisorer som är verksamma i mindre byråer om den praktiska 

tillämpningen av det tredje penningtvättsdirektivets krav? 

 Hur ser dessa revisorer på de eventuella förändringarna som direktivet har 

inneburit? 

 Har det haft någon inverkan på kundrelationen? 

 

1. 4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den praktiska tillämpningen av lagkravet har 

varit i små revisionsbolag. Vidare vill vi undersöka om det uppkommit några förändringar i 

arbetet samt om kundrelationen har påverkats av direktivet.  

 

1. 5 Avgränsning  

Studien avgränsas till att undersöka små revisionsbyråer, som är belägna i 

Stockholmsområdet. Med mindre byråer avses i denna studie byråer med 1 - 4 anställda. 

 

1. 6 Vidare disposition  

 

Kapitel 2 – Teori  Avsnittet teori kommer att inledas med definitioner och 

beskrivning av grundläggande begrepp. Därefter redogör vi för de 

aktörer, institutioner och teorier som är av betydelse för 

undersökningen och som vi kommer att använda oss av i analysen 

diskussionen. Som avslutning presenteras även tidigare forskning 

i det belysta ämnet. 

 

Kapitel 3 – Metod  I detta kapitel förklaras vilka metoder vi har valt att använda för 

att samla in information till denna studie. Studiens reliabilitet och 

validitet kommenteras i slutet av kapitlet. 
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Kapitel 4 – Empiri  Empiri kapitlet är en grundad slutledning på de data, som samlats 

in via de intervjuer som genomförts i syfte för att besvara 

frågeställningarna som framgåtts.  

 

Kapitel 5 – Analys  I kapitlet behandlas analysen som baseras på empiri med koppling 

till de hanterade teorierna. Analysens upplägg följer upplägget i 

empirin och är således uppdelat efter studiens tre huvudteman.  

 

Kapitel 6 – Slutsats  I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser vi har kommit 

fram till, diskuterar brister i metoden samt ger förslag på vidare 

forskning. 
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Kapitel 2 – Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen inleds med förklaringar av nyckelbegrepp. Därefter 

presenteras revisorns arbete, lagen och tillämpliga teorier. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om tidigare studier.  

 

 

2.1 Nyckelbegrepp & metoder 

2.1.1 Penningtvätt 

Den allmänna definitionen av penningtvätt är legitimering av olagligt uppnådda pengar, för 

att dölja dess natur. Penningtvätten sker genom att föra in dessa pengar i legitima 

affärskanaler så som investeringar, avsättningar i bank och överföringar.  

 

Den lagstadgade definitionen, som finns i SFS 2009:62 (Lag om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism) 1:5§ 6 p, beskriver penningtvätt enligt följande; 

 

a)   med brottslig förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband brott döljs, att 

den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återanskaffandet av 

egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, 

innehav eller brukande av egendomen. 

b)   med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är att ägnade att dölja att någon 

berikat sig genom brottslig gärning. 

  

2.1.2 Penningtvättmetoderna 

Eftersom penningtvättare är i stort behov av att göra sig av med kontanter är banker och 

liknande institutioner sårbara för att utnyttjas i dessa syften. Dessa institutioner erbjuder en 

rad olika tjänster som underlättar arbetet för de kriminella att raffinera kontanter samtidigt 

som risken för att upptäckas är väldigt liten. Målet för de flesta penningtvättare är att 

sammanställa medel från olika konton och flytta dessa medel dit pengarnas ursprung inte 

längre kan spåras. Oftast handlar det att flytta pengar ur landet, via ett bankkonto i ett land 

med stränga lagar om banksekretess (Gilmore, 1995).  

 

 ”Smurfing” är en metod där man anlitar pengar kurirer för att göra ett antal mindre 

transaktioner. På detta sätt kan stora mängder kontanter sättas in i banksystemet utan att väcka 
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uppmärksamhet (Gilmore, 1995). Dessa legala invånare sätter in pengarna på sina egna 

konton för att sedan överföra dem till andra. Dessa belopp är oftast små och fastnar därav inte 

i kontrollerna som utförs av bankerna (Syrén, 2005). 

 

Förfalskning av fakturor hjälper en tvättare att gömma utbetalning av svarta löner.  Det finns 

rättsfall som understryker att detta försiggår. Klienter till exempelvis advokater använder sig 

av dennes klientmedelskonton, ett konto som öppnats i bank och disponeras av företrädare 

men medlen ägs av klienten, för att betala ut svarta löner. På detta sätt undviker 

penningtvättaren att väcka misstankar (Syren, 2005). 

 

Ytterligare en metod för penningtvätt är att använda sig av penningförmedlingstjänster. 

Fördelen med att använda sig av en icke finansiell institution, växlingskontor och liknande, är 

den översiktliga identitetskontrollen som utförs av dessa (Gilmore, 1995). 

 

Det är vanligt för de som deltar i penningtvättverksamheterna att antingen etablera eller köpa 

ett företag med intensiv och omfattande kontanthantering, som butiker och restauranger. 

Denna metod att rena pengar ger inte bara legitimering utan även respekt för hederligt arbete 

(Gilmore, 1995). 

 

2.1.3 Penningtvättsprocessens olika faser 

Första fasen - placering 

Kontanter som härrör från brottslig verksamget placeras antingen i en finansiell institution 

eller används direkt till ett köp. Små sedlar, som är typiskt för den brottsliga verksamheten, 

växer sig stora och behovet av att föra in dessa medel i det finansiella systemet ökar i takt 

med detta. Anledningen är för att kontantköp av dyra varor väcker misstankar och frågor, 

samtidigt som rånrisken är relativt hög vid kontanthantering. För att undvika kontroller 

används smurfing-metoden i denna fas, som är den i särklass vanligaste metoden i Sverige 

(Syrén, 2005).   

 

  



14 
 

Andra fasen - skiktning 

Man skall så långt som det är möjligt tvätta de svarta pengarna rena. Syrén(2005) klargör att 

det första försöket till att hemlighålla källan till äganderätten till medlen sker i denna fas. 

Medlen förflyttas mellan konton tills ursprunget inte kan spåras. Oftast handlar det om att 

flytta pengar ur landet, eller dela upp insättningen i flera mindre belopp. En del av 

insättningarna överförs till andra banker via internet, vissa används för betalning med 

kontokort av dyra tillgångar och vissa köper man upp bostadsrätter med. Detta försvårar 

spårbarheten och kontrollen. För att ytterligare försvåra eller dölja ursprunget används oftast 

rådgivare eller konsulter, dessa används för den expertis de har kring skatterådgivning och 

frågor av bokföringskaraktär.  

 

Sista fasen - Integration 

I den avslutande delen av penningtvätt skall pengarna integreras i det lagliga ekonomiska och 

finansiella systemet och införlivas med alla övriga tillgångar i systemet, exempelvis 

investeras i en affärsverksamhet (Gilmore, 1995). Genom att redovisa en skattepliktig 

realisationsvinst kan pengarna uppnå legitimitet. För den som tvättar pengar är detta väldigt 

viktigt. Dessa pengar tros nu vara ärligt intjänade och från och med detta blir det oerhört svårt 

att spåra dem. Alla arbeten och insatser kring detta skall därför göras innan pengarna 

integreras i systemet (Syrén, 2005). 

 

Sammanfattningsvis innebär penningtvätt den process som genomgås för att eliminera det 

riktiga ursprunget på pengar, som uppkommit genom brottsliga verksamheter, för att sedan 

påvisas som legala.  

 

2.1.4 Revisorn 

De finansiella rapporterna ger information om bolagens ekonomiska ställning samt förväntad 

avkastning. Detta underlag skall ligga till grund för bedömningar och beslut som görs av 

intressenter för företaget. För att redovisningen skall hålla den kvalitet som förväntas 

förutsetts det att den granskas av en oberoende part. Revision, revideringen av bolagets 

finansiella rapporter, utförs av revisorer. En reviderad rapport, en oberoende part som 

granskat och uttalat sig om redovisningens överensstämmelse med de lagar, regler och 

principer som företaget sägs följa, bidrar till högre tillförlitlighet av företagets rapporter. 

Enligt Carrington (2010) ska revisorn genom att granska ett urval av underlag, försäkra att 
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redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Med ”väsentliga felaktigheter” menas 

storleken och/eller informationens betydelse för användarna av de finansiella rapporterna. 

Carrington (2010) diskuterar hur behovet av revisorn stipuleras i agentteorin, där 

företagsledningen (agenten) och ägaren (principalen) sluter kontrakt sinsemellan som är 

optimalt för både parterna. Utförligare presenteras av agentteorin görs nedan. De 

vinstmaximerade individerna kan dock inte vara säkra på att endera parten håller sig till 

avtalet. Agentteorin beskriver således behovet av revision för att försäkra företagsledningens 

uttalanden i de finansiella rapporterna. Revisorns försäkran reducerar problemen med 

informationsasymmetri som uppkommer när en part har ett informationsövertag gentemot den 

andra. Den reducerar inte själva informationsasymmetrin, men genom bestyrkandet ökar 

trovärdigheten av den information som lämnats menar Carrington (2010). 

 

Revisorer brukar benämnas som dörrvakter ur ett penningtvättsenligt perspektiv, både för sin 

roll som revisor i bolag men även för sin konsultroll. Med sin nyckelroll i bolagsbildning och 

sin professionella kunskap är dessa väldigt eftertraktade av personer som vill tvätta pengar 

(Syrén, 2005). 

 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Lagkrav 

Lagen kräver att verksamhetsutövare som revisorer ska vidta de åtgärder som behövs för att 

uppnå god kundkännedom. För att uppnå god kundkännedom ska man utföra 

identitetskontroller samt inhämta information om och följa upp affärsförbindelsens syfte och 

art. Dessa utövare ska regelbundet dokumentera och kontrollera de transaktioner som 

affärsförbindelsen frambringar och stämma av detta med den kunskap denne har om kunden. 

(2 kap 1-3 §§ 10 § Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism). 

 

Har kontrollen resulterat i att misstanke gentemot kunden väckts ska man, om misstanke efter 

närmare granskning kvarstår, utan vidare dröjsmål göra en rapportering. 

Verksamhetsutövaren skall då helst undvika att genomföra dessa misstänksamma 

transaktioner, dock får man fortsätta med detta om utredningen kan tänkas påverkas av det. 

Ett meddelandeförbud mot kunden råder; att en anmälning gjorts får inte komma kunden 
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tillkänna. (3 kap 1 § & 4 kap 1 § Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism). 

 

De yrkesutövare och verksamheter som är rapporteringsskyldiga har även en 

granskningsskyldighet. Detta innebär att alla transaktioner misstänkta för penningtvätt skall 

granskas upplyser Syrén (2005).  

 

Finanspolisen (FIPO) är en avdelning inom Kriminalpoliseneheten, vars arbete inriktas på 

falska betalningsmedel, miljöbrott, tillgångsutredningar, penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Finanspolisen är myndigheten som mottar rapporter om misstänkt penningtvätt, 

registrerar, bearbetar och analyserar dessa. Om en analys leder till utredning, och den i sin tur 

resulterar i misstanke om bakomliggande brott, överlämnas arbetet till berörd polismyndighet. 

Finanspolisen deltar inte i den fortsatta brottsutredningen, utom i enstaka fall (Finanspolisens 

årsrapport 2010). När en misstanke om penningtvätt uppkommer skall detta genast anmälas 

och överlämnas till FIPO. De tar emot anmälan och återkopplar till det bolag som anmält 

penningtvätten. Dock så leder inte alltid informationen till att någon vidare utredning görs och 

anmälningen läggs åt sidan, för framtida behov (Syrén, 2005). 

 

Finanspolisen hävdar i sin årliga rapport att rapporteringarna kommer i för liten omfattning. 

De anger att många av de som är rapporteringsskyldiga är bekymrade för vad som sker efter 

att en rapportering gjorts. Många undrar om rapporten offentliggörs. Finanspolisen hävdar att 

en penningtvättsrapport inte är att likställa med en polisanmälan. Syftet med rapporten är att 

uppmärksamma de berörda organen om en avvikande, misstänkt transaktion som kan antas ha 

koppling till penningtvätt. Rapporten stannar hos Finanspolisen, i syfte att skydda källan, 

utom i enstaka fall då det behövs som bevisning i domstol. Finanspolisen anger att de är 

mycket måna om att aldrig offentliggöra rapporterna. Finanspolisen understyrker vikten av att 

alla som misstänker penningtvätt inte tvekar att göra en anmälan. Detta ökar möjligheterna att 

bekämpa brottsligheten eftersom polisen får en chans att återta brottvinsterna och således 

motverka brottslingarnas drivkraft till att begå brotten. Allt som avviker från det normala ska 

granskas. Finnes ingen logisk förklaring ska det rapporteras, anger Finanspolisen. 
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2.2.2 Förändringar i direktivet 

Penningtvättslagen har behållit sina huvuddrag, dock med vissa förändringar. 

Den nya lagen omfattar många fler aktörer; alla som i sin verksamhet kan komma att hantera 

transaktioner som uppgår till 15 000 euro. En annan förändring är att lagen numera omfattar 

även arbete mot terrorism, vilket innebär att revisorn, utöver rapporteringsskyldigheten 

avseende penningtvätt, även måste iaktta och rapporterna transaktioner som kan kopplas till 

terrorism. Det senaste direktivet är mer riskbaserat jämfört med det föregående. “Kraven som 

ställs på dem som omfattas av lagen består i att de skall ha tillräckliga rutiner och tillräcklig 

kunskap för att kunna bedöma om en situation innebär en risk för penningtvätt eller 

terrorismfinansiering, och att sedan agera därefter.” (SOU, 2007:23).  

 

Utbildningskravet kvarstår också, men vissa detaljer och fördjupade krav har tillkommit. 

Lagen kräver numera att alla fysiska och juridiska personer som omfattas av kravet ska 

utarbeta interna rutiner och riktlinjer för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt. SOU 

anger att: “Det skall finnas tillfredsställande och lämpliga rutiner för kundkontroll, 

rapportering, bevarande av uppgifter, intern-kontroll, riskbedömning, riskhantering, 

efterlevnadskontroll och kommunikation.” (SOU, 2007:23).  

 

Förändringar enligt direktivet (SOU, 2007:23): 

 

 Fördjupad kundkännedom 

Begreppet “Känn din kund” innebär att man ska känna den verkliga huvudmannen 

bakom affärerna om det kan antas att det inte är den verkliga huvudmannen som 

framträder. En revisor ska även förstå hur ägarförhållanden och kontrollstruktur ser ut 

i den juridiska personen som granskas. Kontrollen ska utföras innan affärsförbindelsen 

uppstår. 

 

 24-timmars regeln 

Meddelandeförbudet gäller numera under obegränsad tid, till skillnad från de tidigare 

reglerna då revisorn endast under 24 timmar från upptäckten inte hade tillåtelse att 

underrätta sin kund.  

 

 Penningtvättslagens regler har företräde framför ABL.  
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Detta är en konsekvens av att 24-timmars regeln har slopats. Numera ska revisorn 

varken underrätta sin kund, styrelsen i företaget, eller avgå från sin post. Arbetet ska 

fortgå utan att upplysningar lämnas till andra än berörda myndigheter. Detta för att 

myndigheterna, främst Finanspolisen, ska kunna utreda ärendet.   

 

2.2.3 Tystnadsplikten 

Revisionsyrket regleras av tystnadsplikten, vilket betyder att revisorn inte får använda sig av 

eller ge ut de uppgifter denne blivit tilldelad i sin yrkesutövning. Revisorn skall även ansvara 

för att de biträden som jobbar för honom, som även de skall följa dessa föreskrifter.  26 § 

Revisorslag (2001:883) 

 

2.3 Teorier 

2.3.1 Agentteori 

Människor är begränsat rationella, de delar inte samma målsättningar eller intressen, de är 

olika riskbenägna, strävar efter effektivitet samt med antagandet om informationsasymmetri 

använder de informationen som en handelsvara. Den centrala frågan inom agentteorin är hur 

en principal kan få agenten att agera i huvudmannens intresse (Eriksson-Zetterquist et al, 

2010). För att huvudmannen ska kunna säkerställa att agenten agerar i enlighet med 

överenskommelsen förutsätts det att man skapar incitament för agenten. 

 

2.3.1.1 Informationsasymmetri 

Teorin behandlar problemet med informationsklyftor mellan två parter i ett avtalsförhållande. 

En part i en relation besitter mer information och har informationsövertaget över den andra 

parten. Informationsasymmetri behöver inte alltid vara dåligt, i nästan alla situationer är 

informationen fördelad på det sättet att asymmetri råder. Problemet uppkommer dock när 

parternas incitament är olika och övertaget används medvetet eller omedvetet för ändring av 

beteende (Carrington, 2010). 

 

Det finns två typer av informationsasymmetri, ”Adverse selection” samt ”Moral Hazard”. För 

denna undersökning har dock Adverse selection mer relevans och kommer därmed vara den 

av dessa två teorier som kommer att behandlas mer utförligt. 
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2.3.1.1.1 Moral Hazard 

Risk påverkar beteende. Medvetet eller omedvetet tenderar människor att vara betydligt 

mindre försiktiga när risken övergår på någon annan (Carrington, 2010). Moral Hazard teorin 

menar att informations och uppföljningsproblem uppkommer efter att ett avtal har ingåtts och 

risken övergått till den andra parten. Lösningen att få den ena parten att behålla sitt avtalade 

beteende är att använda sig av bonus- och incitamentprogram (Sundgren et. al, 2010). 

 

2.3.1.1.2 Adverse selection 

Informationsproblem som finns vid avtalsbindandet innebär att en person med ett 

informationsövertag utnyttjar detta på någon annans bekostnad (Sundgren et al, 2010). När 

det talas om agentteori och informationsklyftor brukar man oftast beskriva asymmetrin i 

information som råder mellan ett företags ledning och ägare, då denne är skild från den 

löpande verksamheten. När de olika parterna har olika intressen och eftersträvar för att 

maximera sin egennytta, råder det problem. Då denne agent, som resultat av den position 

denne innehar i företaget, sitter på information som är av stor vikt för principalen. 

Övervakning gentemot uppdragstagaren behövs, för att se till att avtalet fullföljs. 

Redovisningens roll är därför att skapa ett pålitligt och lämpligt informationsutflöde. För att 

redovisningen ska uppfylla det syftet krävs det att den övervakas, och detta är revisorns 

ansvar.  

 

Vår tillämpning av informationsasymmetrin ser dock detta problem utifrån en annan 

infallsvinkel. Revisorn agerar som agent i det partförhållande de har med kunden, som då 

fungerar som huvudman. I detta fall har emellertid inte agenten informationsövertaget och 

detta kan ha en effekt på revisorernas arbete. Som Carrington beskriver befinner revisorn sig i 

informationsunderläge, då utgiven information vid avtals ingående inte är optimal. 

 

De företag som bedriver penningtvätt använder det informationsövertag de har mot agenterna 

som väljer att ställa upp och revidera deras finansiella rapporter. Revisorerna antar att den 

information som ges av dessa företag är korrekt och fullständig och utnyttjas därmed av sin 

underposition.  
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2.3.2 Beslutsteori 

Denna teori behandlar olika teorier som antingen förklarar hur ett realistiskt beslut fattas eller 

hur det ideala beslutet bör fattas (Ehrgott et al, 2010). 

Man gör skillnad på normativa och deskriptiva teorier, där normativ teori fungerar på det 

sättet att återberätta hur ett beslut bör fattats, medan den deskriptiva handlar om att beskriva 

hur beslut har fattats. Vi kommer således praktisera den deskriptiva formen på teorin i vårt 

försök att undersöka det valda fenomenet. 

  

En uppdelning mellan rationella och ickerationella beslut görs i den valda teorin. I de 

rationella besluten tar man hänsyn till så mycket information som tillåts samtidigt som man 

vid ickerationella beslut bortser från relevant information. Grundtanken i teorin är att alla 

individer är egoistiska och eftersträvar att maximera sin egennytta i de beslut som skall tas. 

Teorin åsyftas att beslutsfattande sker i en bakgrund där kognitiva, politiska, känslomässiga 

och strategiska aspekter hanteras och vägs mot varandra (Zetterquist & Styhre, 2010). 

  

Med detta sagt kommer då de beslut som tas av beslutfattaren inte alltid vara rationella eller 

verka optimalt för andra intressenter. Beslutet kommer att grundas i beslutstagarens egna 

föreställningar och egenvinning. Revisorerna som tilldelats större ansvar i bekämpandet mot 

penningtvätt har det val att göra om de aktivt vill vara med i detta arbete, fastän de enligt lag 

skall vara det (Ehrgott et al, 2010). 

 

2.4 Tidigare studier 

He (2006) skriver i sin artikel att yrkesgrupper som är särskilt sårbara för att utnyttjas i 

penningtvättssyfte är advokater och revisorer. Anledningen till att särskilt dessa två 

yrkesgrupper blir inblandade är först och främst för att de kan lagar och regler vilket 

kriminella kan utnyttja för att hitta kryphål menar He (2006). För det andra är deras arbete 

nära förankrat med ekonomiska aktiviteter, exempelvis försäljning av egendom, som gör att 

de kan bli indragna i penningtvätt utan att själva vara medvetna om det. För det tredje är dessa 

yrken respekterade i sociala sammanhang och det är säkrare/mindre misstänksamt att dessa 

personer utför penningtvätt. En annan anledning He (2006) redogör för som gör det särskilt 

attraktivt att vända sig till en advokat/revisor är att dessa, enligt de allra flesta länders lagar, är 

bundna av sekretessplikten och risken för avslöjandet därför minskar. 
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På grund av detta behövs ett snabbt ”svar” från lagstiftarna som kommer att stoppa 

involveringen av advokater och revisorer i penningtvätten, menar He (2006). Ett faktum som 

talar för att revisorer och advokater ska omfattas av regleringen är att de har möjligheten att 

följa upp sin kunds affärer i helhet. Men det finns även nackdelar. He (2006) menar att 

anmälningsplikten kan skada förtroendeförhållandet mellan revisor/advokat och klient. 

 

He (2006) påstår vidare att dessa yrkesmän omedvetet kan bli indragna i penningtvätt på 

grund av sitt arbetes karaktär och sedan själva bli anklagade för penningtvätt. Med tanke på 

detta kan de vara ovilliga att undersöka allt på djupet, i rädsla om att upptäcka penningtvätt 

och själva bli indragna. 

Precis som det är viktigt att upptäcka och stoppa penningtvätt är det viktigt att kunder får 

rådgivning av sina advokater/revisorer och att sekretessen bevaras. He menar att lösningen 

skulle vara att göra en uppdelning mellan tjänster som dessa yrkesmän utför. Tjänster som 

innefattar rättsliga förfaranden skulle undantas skyldigheten att granskas i 

penningtvättsfrågor, medan ekonomiska förfaranden skulle innebära en 

granskningsskyldighet. 

 

En annan studie, som har gjorts av Larsson (2005), framför att endast 5 % av revisorerna har 

upplevt att förtroendet har påverkats negativt sedan anmälningsskyldigheten införts som krav 

på revisorerna. Larsson studie avser anmälningsplikten vid upptäckt av brott enligt 

revisorslagen och avser därför alla typer av ekonomisk brottslighet – inte enbart penningtvätt.  

Av Larssons studie framgår det vidare att endast 7 % av revisorerna aktivt har valt att 

informera sina kunder om anmälningsplikten. Enligt Larsson uttrycker respondenterna en oro 

kring att förtroendet mellan revisorerna och deras kunder kommer att försämras i takt med att 

företagarna upplyses om anmälningsplikten. 15 % av respondenterna anger dessutom att 

revisionsbyråns rykte, samt förtroendet hos hela kundkretsen, kan ta skada av att 

revisionsbyrån gör en anmälan.  

Studien visar vidare att endast 16 % av revisorerna har en positiv inställning till 

anmälningsskyldigheten och anser att denna har en brottsförebyggande effekt. Mer än dubbelt 

så många, 34 %, menar istället att anmälningsskyldigheten inte ger någon effekt alls. 

Orsakerna till denna övertygelse hos många revisorer är att; 

- Revisorerna alltid har haft en skyldighet att rätta fel som finns i kundens verksamhet. 

Anmälningsskyldigheten träder i kraft först när kunden väljer att inte rätta till felet 

som revisorn har påpekat, vilket inte hör till undantagsfallen.  
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- Det är väldigt få kunder som känner till att revisorn har en skyldighet att anmäla brott. 

Känner man inte till detta kommer man som kund inte förändra sitt beteende. 

- Seriösa företagare påverkas inte av anmälningsskyldigheten då de sköter sina affärer 

lagenligt. Seriösa revisionsbyråer väljer seriösa kunder och de oseriösa lämnas åt de 

oseriösa byråerna – som kommer att tillåta lagöverträdelser. Därav har revisorerna i 

denna studie inte upplevt att anmälningsskyldigheten har någon brottsförebyggande 

effekt.  

Vidare anges orsaken till missnöje med anmälningsskyldigheten vara den korta tidsfristen 

som revisorerna har att anmäla brottet från tidpunkten då det upptäckts. En annan orsak till 

missnöje är den låga misstankegraden. 80 % av revisorerna i denna studie anger att de vill 

vara minst 75 % säkra innan de väljer att anmäla.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att revisorerna befarar negativa konsekvenser 

avseende kundernas förtroende av anmälningsplikten som har ställts på dem. Samtidigt anser 

de inte att denna har en brottsförebyggande effekt eller att legitimiteten för revisionen 

förbättras. Förändringarna är inte väsentliga och syftet med lagkravet går därmed förlorad.  

 

En studie som gjordes av Bazerman et al (2002) menar att ingen revisor kan vara helt och 

hållet objektiv vid en revision. Studien genomsyras av argument som talar för att människors 

beteende styrs av fördomar och egennyttigt tänkande. Argumenten grundas på psykologiska 

tester som utförts på olika urvalsgrupper. Studien visar att människor oftast fattar beslut samt 

drar slutsatser som gynnar dem själva bäst. Detta är ett problem när det kommer till revision. 

Enligt Bazerman et al (2002) sätter revisorn, liksom alla människor, sin nytta främst. 

Revisorerna arbetar dock med hård data, siffror, och kan därför anses vara immuna mot att 

dra egennyttiga beslut som grundas på fördomar.  

Bazerman et al (2002) anger att det kan förekomma förutfattade meningar även hos revisorer, 

vilket i sin tur kan påverka objektiviteten trots att det är hård data som granskas. Författarna 

till studien anger några exempel.  

Tvetydighet – allt som går att tyda på olika sätt kommer att tydas på sättet som gynnar en 

själv.  

Tillgivelse – revisorn är beroende av intäkterna som kunden genererar och kommer därför att 

agera på sättet som gynnar kunden, inkomstkällan, bäst.  
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Bekräftelse – bekräftas ens handlingar av kollegor eller kunder blir man mer säker i sina 

handlingar och vågar ta för sig mer. En revisor vågar acceptera en mer ”aggressiv” bokföring 

än denne annars hade.  

Nära bekantskap – Människor har lättare för att skada främlingar än personerna i ens 

bekantskap. Ju längre revisionssamarbetet har fortgått desto starkare blir revisorns 

förutfattade meningar om kunden och desto mindre kritisk blir han.  

Avfärdande/Ignorans – Människan är mer angelägen om att göra det som ger synliga 

resultat än det som inte ger. Även om det som inte ger synliga reslutat är bättre. I revisorns 

fall är det bättre att göra en anmälan vid upptäckt av ett brott. Däremot är inte resultaten av 

denna gärning synliga. Ärendet kan läggas ner och revisionsbyråns rykte garanteras inte bli 

bättre efter en anmälan. Det som är överskådligt är att klientrelationen kommer att ta skada av 

en anmälan, förtroendet rubbas och uppdraget upphöra. Revisorerna frestas därför att välja det 

säkra framför det osäkra – trots att det inte alltid är det rätta valet.  

Eskalering – när ett fel begås är det lätt att människan frestas att upprätthålla ett beteende 

som döljer felet i syfte att inte bli dömd. Detta kan dock eskalera. En revisor som har bidragit 

till, medvetet eller omedvetet, ett bedrägeri tvingas till att fortsätta med detta. Avviker dennes 

beteende kommer oegentligheterna som begåtts i det förflutna att uppdagas.   

 

Problemet enligt författarna till studien är att dessa förutfattade meningar, fördomar, orsakar 

att revisorn aldrig kan uppfylla oberoende kravet till fullo. Lösningen enligt Bazerman är att 

revisorerna inte får agera rådgivare parallellt med revisionsuppdraget. Revisorn kommer inte 

kunna revidera ett företag objektivt om denna har väglett företaget till vissa beslut.  

Vidare hävdar författarna att revisorns oberoende drabbas av att uppdraget kan sägas upp eller 

avbrytas. Detta kan lösas genom att kontrakten gäller under en särskild tidsfrist, med ett 

förutbestämt vederlag, som inte kan ändras eller sägas upp. Dessutom bör revisorerna 

förbjudas att erbjuda rådgivningstjänster efter en avslutad revision då möjligheten till framtida 

uppdrag kan påverka revisorns omdöme och beteende. Syftet med dessa förslag är att befria 

revisorerna från det egennyttiga resonemanget och därmed eliminera förutfattade 

uppfattningar som kan styra revisorns omdöme och beteende. 
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2.5 Uppsatser 

Uppsatsen som denna studie tar utgångspunkt ifrån är skriven under våren 2010 vid 

Högskolan i Kristianstad. Den nämnda uppsatsen har behandlat frågorna kring hur 

revisorernas arbete har påverkats av penningtvättslagen, eventuella förändringar i 

kundrelationen samt de enskilda revisorernas egna åsikter förutsättningar att uppfylla 

lagkraven. Uppsatsen visar att revisorerna själva anser att lagen inte är svår att följa, samtidigt 

som det av revisorernas svar framgår att lagens alla krav inte följs fullt ut. Av uppsatsen 

framgår även att revisorerna inte anser att kundrelationen har påverkats. Detta motiveras med 

att kunderna är hederliga och inte har anledning att ängsla över anmälningsplikten som ställs 

på revisorn. Förutsättningarna att följa lagen är goda enligt revisorerna som deltagit i studien. 

Dessa hävdar däremot att förutsättningarna kan vara annorlunda för små revisionsbyråer 

därför att dessa i större utsträckning kan vara beroende av sina kunder, och således avvika 

från kraven som ställs i syfte att behålla kunderna. Dessa utlåtanden har motiverat oss att 

undersöka förhållandena på små revisionsbolag. 

Övriga uppsatser som har behandlat penningtvätt har huvudsakligen diskuterat revisorernas 

inställning till lagkraven samt hur arbetsuppgifterna har förändrats. Samtliga uppsatsers 

respondenter har kommit från stora revisionsbyråer i Sverige. Forskning saknas kring hur små 

revisionsbolag har anpassat sig till lagkraven.   

 

År 2006 skrevs ett examensarbete vid Södertörns Högskola om revisorernas inställning till 

anmälningsskyldigheten som finns i revisorslagen. Studien visade att endast 23 % av 

revisorerna hade en positiv inställning till detta lagkrav. 38 % var neutrala och 35 % hade en 

negativ inställning. Resterande 4 % var mycket negativt inställda till att det föreligger 

anmälningsskyldighet vid upptäckt av brott.  

Vidare framgår av studien att 88,5 % av respondenterna anser att det är svårt att tolka när en 

anmälningsskyldighet träder i kraft. Enbart 11,5 % ansåg att det framgår tydligt.  

Motiven bakom åsikterna framgår inte då primärdata samlades in via en enkät med slutna 

svar. Författarna till studien har däremot intervjuat två revisorer och drar utifrån deras 

uttalanden slutsatsen att det är brist på juridisk kunskap som är orsaken till den negativa 

inställningen hos revisorerna. Detta anser vi vara för lite underlag för att dra reliabla 

slutsatser.  

Däremot framgår det av ytterligare en studie, en magisteruppsats som skrevs vid Örebros 

universitet under våren 2011, att brist på juridisk kunskap är det huvudsakliga hindret för 

revisorer. Data i studien är insamlad via personliga intervjuer med 8 revisorer. Ingen av 
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respondenterna i undersökningen hade positiv inställning till anmälningsskyldigheten och 

ingen hade heller upplyst sina kunder om denna. Motiven var risken att förtroendet som 

kunden har för sin revisor skulle kunna rubbas, men även att det inte ingår i en revisors yrke 

att agera polis. Det framgår att revisorerna inte anmäler förrän de är 100 % säkra på att ett 

brott har begåtts. Detta motiveras av att man riskerar skadestånd vid en felaktig anmälan. 

Författarna till magisteruppsatsen drar, som ovannämnt, slutsatsen att det revisorerna ej 

innehar tillräcklig juridisk kompetens och därför har en negativ inställning till 

anmälningsskyldigheten. För att den negativa inställningen och rädslan för att göra en felaktig 

anmälan ska besegras, krävs det en tydliggörelse från lagstiftaren; när revisorn ska tala och 

när han ska tiga.  

 

 

2.6 Sammanfattande diskussion 

Penningtvätt är ett ovanligt definierat begrepp därför har vi med detta kapitel förklarat 

penningtvättens olika metoder och faser. För att kunna förstå bakgrunden till det valda 

problemet redogjordes det för revisorns arbete och roll, samt lagen som ligger till grund för 

arbetet. Vi har även presenterat Finanspolisens arbete då detta är nära kopplat till revisorernas 

arbete - genom anmälningsplikten som penningtvättslagen ställer. 

 

I avsnittet teori redogjordes det för teorier som kan förklara varför revisorerna agerar på 

särskilt vis. Därefter förklarades hur kundrelationen, enligt forskare, kan komma att påverkas 

kraven i penningtvättslagen.  
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Kapitel 3 – Metod 

I tredje kapitlet presenterar vi med vilken metod primärdata samlats in för att på bästa sätt 

lyckas besvara problemställningen. En presentation görs av vilket angreppssätt samt vilken 

datainsamlingsmetod som har använts. Vidare redogörs det för hur vi kommer att bearbeta 

empirin. 

 

3.1 Val av ämne 

Vi har under en längre tid varit fascinerade av de kriminellas innovativa förmåga när de 

kommer till deras brottsliga verksamheter. Vid diskussioner om val av ämne framfördes 

argument som gjordes gällande; om ekonomins utveckling hjälpt att organisera brottsligheten. 

Intresset för penningtvätt uppammades, som är ett verktyg för ekonomisk brottslighet.   

 

Förutom våra egna personliga preferenser har det kommit oss till känna att ämnet ifråga är ett 

relativt nytt fenomen. Det är dock varit oss förundransvärt att ämnet är så outforskat som det 

är i dagsläget. Varför ämnet har behandlats i så låg grad tror vi beror på att graden av 

känslighet är väldigt hög. Detta gör att undersökningar är svåra att genomföra och därför väljs 

de alternativ som innefattar likande ämnen bort. Faktumet, att detta är ett relativt obehandlat 

område, medförde att vårt intresse för förhållandena stärktes och beslutet att skriva om 

penningtvätt blev taget. Avgränsningen till små bolag motiveras av att liknande studier som 

gjorts på större bolag finns, men inga till mindre revisionsbolag.   

 

3.2 Deduktivt förhållningssätt  

Denna studie är av deduktiv form (Johannessen et al, 2007). Undersökningen påbörjades med 

att vi satte oss in i ämnet via litteratur, artiklar och rapporter av statliga organ som arbetar mot 

penningtvätt. Vi har utgått från hur det borde gå till i praktiken, enligt teorin, när vi har 

utformat våra frågor. Respondenternas svar har sammanställts och kommer i analysen att 

återkopplas till teorin. Därefter kommer en slutsats att dras om likheterna och skillnaderna 

mellan teori och empiri. Detta ger undersökningen sin deduktiva karaktär. 

 

3.3 Val av metod 

För att besvara syftet ansåg vi det vara lämpligast att träffa ett antal revisorer och låta dem 

själva berätta. En enkätstudie ansåg vi inte vara aktuell på grund av att den kan begränsa 

respondenten till svarsalternativen. Vidare är inte syftet att generalisera vad revisorer tycker 
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om förändringen, utan snarare att ge en indikation över hur förändringar upplevs samt varför, 

av yrkesverksamma revisorer.  

Vi valde därför att använda intervjuer med revisorer som primärkälla i vår undersökning. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som bestod av semistrukturerade 

frågor, som innebär att samma frågor ställdes till samtliga respondenter och gav öppna 

svarsmöjligheter. Frågorna hade skickats ut till revisorerna i förväg, i syfte att ge dem mer tid 

att begrunda sina svar. Intervjuguiden som användes är bifogat som bilaga. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna ägde rum vid respektive revisors arbetsplats. Detta främst på grund av hög 

arbetsbelastning för våra respondenter. Dock anser vi inte att detta faktum har påverkat vår 

undersökning negativt. Alla intervjuer skedde ostört, utan avbrott av varken kollegor eller 

telefonsamtal.  

 

Som ovan förklarat utgick vi från en intervjuguide. En intervjuguide har den uppbyggnaden 

att den behandlar ett antal frågeområden, i denna undersökning var dessa områden 

förutsättningarna, förändringen samt påverkan. Intervjuerna utvecklades oftast till 

diskussioner där följdfrågor ställdes anpassade till samtalsämnet. Detta anser vi höjer 

kvaliteten på undersökningen då tankar och åsikter genom detta framkom på ett grundligt sätt. 

Följdfrågorna varierade och för dem görs ingen redovisning. Svaren presenteras som 

framkom i kapitel 4 – empiri. Alla svaren behandlas anonymt, som motiveras av att 

penningtvätt är ett känsligt område med nära koppling till kriminalitet. Vi ansåg att risken för 

att respondenternas svar skulle vara otillförlitliga skulle öka om deras uppgifter 

offentliggjordes. Utförligare om undersökningens tillförlitlighet redogörs det för i avsnittet 

Reliabilitet – 3.6.  

 

Under intervjun användes ingen bandspelare, även detta i syfte att förhindra att 

respondenterna sållade information eller vinklade den till sin egen fördel, vilket vi misstänkte 

kunde förekomma vid en inspelning. Att spela in intervjun kan ha upplevts obehagligt och 

otryggande för respondenterna. Det faktum att ett ljudklipp som spelas in lagras, kan det då 

för dessa revisorer upplevas som att dessa ljudklipp kan sparas som bevis och användas emot 

de vid senare tillfällen. Inspelning av intervjuerna hade i sådana fall varit önskvärt. 
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Arbetet under intervjuerna delades dock upp så att en av oss huvudsakligen förde diskussion 

och den andra antecknade vad som sades. Denna metod användes även av studenterna som 

skrev uppsatsen som vi utgått ifrån. Anledningen till att vi valde detta sätt är att vi instämmer 

med deras påstående om att det ger bäst resultat om man under intervjun får fokusera på 

enbart en sak – diskutera eller anteckna. Genom denna uppdelning uppstod inga större 

uppehåll för anteckning, respondenterna stördes inte och intervjuerna flöt på väldigt bra.  

 

3.5 Datainsamling 

Det finns två typer att källor för inhämtning av information, dokument och människor. Dessa 

generar då två olika typer av information baserad på tillvägagångssättet av inhämtningen. De 

dokument som bidrar med information kan vara litteratur, lagtexter och tidsskrifter. Denna typ 

kallas för sekundärdata. Primärdata är den information som man samlat in under studiers 

gång. Primärdata kan hämtas via intervjuer, enkäter eller observation.  

Denna studie är uppbyggd på både primär- och sekundärkällor. Vår empiri består i endast av 

primärkällor. Teorikapitlet har framställts enbart med hjälp av sekundärkällor.  

 

Vi använde oss av sökmotorn Eniro för att ta kontakt med de revisorer som legat till grund för 

vår studie. Vi skrev in ”revisor” i fältet för vad som sökas skall, och ”Stockholm” i det fält där 

den geografiska avgränsningen skulle göras. Sammanställningen av en telefonlista gjordes på 

de bolag som uppfyllde de kriterier gällande antalet anställda samtidigt som vi försökte få en 

spridning i placering. Därefter gjordes en uppdelning på listan för att effektivisera arbetet med 

att ta kontakt med samtliga revisorer på listan. De revisorer som var positivt inställda och 

gärna ställde upp på intervju fick en mer konkret förklaring av studiens syfte och mer 

information via mejl. I samma utskick följdes det med en förfrågan på tid och plats för 

intervjun för att anpassa oss till deras vardag och arbete. 

 

3.6 Urval 

Målgruppen för denna undersökning är revisorer som är verksamma i mindre revisionsbyråer. 

Följaktligen kontaktades enbart de vars byrå har mellan 1- 4 antal anställda. Urvalet var 

således ett typiskt urval. Sökandet efter revisorer begränsade vi dock till Stockholms län, där 

vi både bor och studerar. Den främsta anledningen till detta var att flest antal anmälda brott 

sker i Stockholm(källa: finanspolisens rapport) och därav bör också revisorerna i Stockholm 

vara dem som i högst utsträckning stöter på penningtvätt i arbetet.  
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Då flest anmälda brott skett i Stockholm och de revisorer som valts ut varit spritt belägna i 

detta område, anser vi att urvalet är likt den population gällande de variabler vi tidigare nämnt 

valt att observera.  

Vi valde att inte intervjua personer som vi hade någon personlig relation till utan enbart 

revisorer vars kontaktuppgifter finns på Internet, på hemsidor som motsvarar telefonkataloger. 

Bakgrunden till detta beslut är att vi tror att personer som man har en relation till kan ha svårt 

tala öppet om detta ämne som än är tabubelagt och se intervjun enbart som en vetenskaplig 

undersökning. I syfte att inte utsätta undersökningen för risken att få vinklad eller sållad 

information, valde vi bort bekanta till oss.  

För att testa vår teori kontaktade vi dock en revisor vi hade en personlig relation till. Utöver 

de 5 planerade möten för att besvara syftet med undersökningen uppbokades en sjätte. 

Intervjun med denne var varken tillfredställande eller givande till den grad som de föregående 

fem varit. Respondenten var kort och koncis vid besvarning av frågorna. Svaren var inte lika 

uttömmande som de andras, men redovisas för i avsnittet Empiri - 4. Vi anser därmed att vi 

gjort ett korrekt val att inte grunda vår undersökning på intervjuer med revisorer som vi har 

personlig kontakt med. 

 

 

3.7 Validitet & Reliabilitet 

3.7.1Validitet 

Validitet beskriver undersökningens kvalité och giltighet. Mäter insamlad data det fenomen 

som den är avsedd att mäta, är undersökningen valid (Johannessen & Tufte, 2007). 

Frågorna som vi utgick ifrån under intervjuerna formades för att besvara syftet med 

undersökningen; att undersöka vad vår målgrupp anser om förändringarna samt hur dessa 

förändringar har påverkat arbetet och kundrelationen. Frågorna skrevs efter att vi bekantat oss 

med ämnet genom litteratur, artiklar samt rapporter från myndigheter. Vi anser således att den 

bakgrundskunskap som vi har haft har varit tillräcklig för att utforma frågor som kommer att 

besvara syftet med undersökningen.   
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3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på uppsatsens tillförlitlighet. Har mätningen i studien varit pålitligt kan 

samma mätning göras och ge samma resultat vid ett senare tillfälle (Johannesen et al, 2007). 

Under hela undersökningen har reliabilitetsfrågan varit en stor del av arbetet. Vi anser att vi 

har vidtagit de åtgärder som krävs för att våra respondenter ska känna sig så bekväma som 

möjligt med att tala om detta tabubelagda ämne. De faktorer som kan komma att påverka 

tillförlitligheten negativt ansåg vi vara om informationen skulle offentliggöras. Att en revisor 

redogör för arbetet och tänket kring hur bekämpandet av penningtvätt går till kan komma att 

tolkas negativt att vissa läsare. Risken att detta händer kan influera revisorn till att svara på ett 

sätt som anses vara ”rätt”, istället för att uttrycka sina egna tankar och värderingar. Därav 

valde vi att behandla all information anonymt. Som det angavs ovan valde vi av samma orsak 

att inte spela in intervjuerna. 

Huruvida informationen som framkom under intervjuerna är tillförlitlig till 100 % är svårt att 

hävda. 

 

3.8 Källkritik 

Primärkällan i denna undersökning är intervjuer med revisorer som representerar urvalet. I 

och med ämnets känsliga karaktär anser vi att det kan ha förekommit förskönade svar, vilket 

kan äventyra studiens trovärdighet. Vi anser däremot, som ovannämnt, att vi har vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att få respondenterna att känna sig trygga med att tala om ämnet. 

Sekundärkällorna består i synnerhet av böcker inom ämnet penningtvätt eller sådana som har 

använts som kurslitteratur tidigare under studierna. En av böckerna, skriven av Gilmore, 

används till att förklara penningtvättens olika faser och metoder. Vi anser denna källa, skriven 

1995, vara föråldrad vilket negativt kan påverka reliabiliteten. Anledningen till att boken 

valdes var att den tydligt och djupt kunde återge de olika faserna, till skillnad från nyare 

upplagor av andra böcker.  

En del av källorna består av rapporter från statliga organ, exempelvis EBM och FIPO, vilket 

vi anser håller en hög tillförlitlighetsnivå.  

 

Statistiken om anmälda brott avser åren 2007-2009. Anledningen till att nyare siffror inte har 

presenterats i arbetet är att EBM publicerar sin rapport vart tredje år. Nästa sammanställning 

av den ekonomiska brottsligheten beräknas komma 2013, i form av ny rapport. Statistiken 

kommer avse åren 2010-2012.  
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4. Empiri  

I detta kapitel redogörs det för den insamlade data som inhämtats från de semistrukturerade 

intervjuer som gjorts.  

 

4.1 Bakgrund 

Samtliga revisorer som har deltagit i denna studie kommer från byråer som har mellan 1 och 4 

personer anställda. Revisorernas arbetslivserfarenhet inom revisionsyrket varierar mellan 25 

och 40 år. Genomsnittet motsvarar 29 år aktivt arbete med revision. Samtliga respondenter 

har således god erfarenhet av yrket och det praktiska arbetet. 

 

4.2 Förutsättningar att följa lagkraven 

Lagen mot penningtvätt ställer vissa krav på revisorerna och ett av syftena med uppsatsen var 

att undersöka hur väl de mindre revisionsbolagen har kunnat anpassa sig till samt följa dessa 

krav. Vi undrade om revisorerna personligen anser att de har möjligheterna att tillämpa lagens 

alla krav i sitt arbete. Fyra av sex finner inga problem att följa penningtvättslagen, medan två 

anser att kraven som ställs har blivit för omfattande. Dessa två revisorer menar att andra 

institutioner har bättre förutsättningar för att både upptäcka och anmäla penningtvätt, särskilt 

banker. En respondent belyser särskilt att det finns risk för att tröskeln för misstänksamhet 

sjunker när en stor transaktion har passerat banken. “Man tycker att banken borde ha upptäckt 

om något inte står rätt till, vilket medför att man som revisor blir mindre kritisk”, hävdar 

respondenten. 

 

Revisorerna som har ställt sig positivt till penningtvättslagen menar däremot att man även 

innan lagen tillkom uppmärksammade om kunden använder sin verksamhet till brottsliga 

ändamål. “Som revisor blir man ansvarig för att upptäcka det som bör upptäckas under en 

revision. En revision ska till 90 procent vara säker och då måste även penningtvätt beaktas. 

Man har alltid varit uppmärksam, även innan penningtvättslagens tillkomst”, menar en av 

revisorerna. En annan revisor har haft erfarenhet av kunder inom finansbranschen och anser 

att han genom detta har lärt sig att hantera penningtvättsfrågor. 

 

4.2.1 Utbildning 

Lagen kräver att samtliga som omfattas av penningtvättslagen genomgår en utbildning som 

behandlar kraven som lagen ställer på revisorerna. 
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Våra respondenter ombads besvara vad de anser om utbildningens adekvans och kvalitet, 

samt vad de anser om den vägledning som har givits ut. 

Åsikterna har varit delade. Hälften av de tillfrågade revisorerna anser att kursen, som samtliga 

tre har tagit hos FAR, har varit givande och bra eller tillräcklig och ok. Ingen av dessa 

respondenter motiverar sin åsikt. Den andra hälften, varav två av tre har gått kursen hos FAR 

och en har tagit en motsvarande kurs hos Skattehuset, anser att utbildningen endast har gett 

dem översiktlig information och var därmed inte tillfredsställande. En av revisorerna säger att 

kursen är alldeles för teoretiskt utformad och att man även efter att ha gått kursen känner sig 

okunnig att hantera penningtvätt i praktiken. En annan revisor delar denna åsikt; det praktiska 

i arbetet mot penningtvätt får man avgöra på egen hand.  

 

4.2.2 Handlingsmönster 

Efter att revisorerna har uttalat sig om vad de tycker om möjligheterna att följa lagen, samt 

utbildningen, undrade vi hur penningtvätt kan upptäckas av revisorn. 

Enbart en av revisorerna hävdar att det inte finns något specifikt handlingsmönster som gör att 

man upptäcker penningtvätt. Denne menar att man däremot bör uppmärksamma vilken 

bransch kunden är verksam i - det är branschen som indikerar om en transaktion kan 

härstamma från penningtvätt eller ej. Vissa branscher kan utnyttjas lättare än andra, men 

revisorn lämnar inga exempel.    

Två av revisorerna menar att det är avvikande beteende som kan tyda på brott och därmed 

också penningtvätt. Avvikande beteende avseende kundens typiska beteende, men även 

avseende det typiska beteendet för en viss bransch. Sker ovanliga transaktioner är man särskilt 

uppmärksam och riskanalytisk. 

Två andra revisorer menar att det är stora transaktioner som fångar uppmärksamheten och 

medför en kritisk granskning. Om det istället rör sig om många, men små transaktioner, är det 

slumpen som kommer avgöra om de granskas djupare eller ej. Detta på grund av att man 

under en revision inte har tillräckliga resurser för att granska allt material och är tvungen att 

göra ett urval. Vidare berättar en av dessa revisorer att transaktioner mellan närstående bolag 

är en företeelse som kan indikera på brott. 

Den sjätte respondenten hävdar att det typiska handlingsmönstret för kriminella är att de inte 

har någon revisor när de erbjuder en uppdraget. Kriminella kunders verksamhet växer oftast 

mycket snabbt, utan logiska förklaringar och de är dessutom oftast sena med att lämna in 

viktiga dokument och underlag för revision. 
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4.2.3 Anmälningsskyldigheten 

Ett annat krav som lagen ställer är att revisorerna är skyldiga att anmäla misstankar om 

penningtvätt utan att meddela sin klient om detta, vilket vanligtvis är regel vid 

brottsmisstankar enligt ABL. Vi bad våra respondenter om åsikt avseende 

anmälningsskyldigheten. Även där har åsikterna varit delade, där fyra av sex revisorer anser 

anmälningsskyldigheten vara ett bra och logiskt krav, medan övriga anser att kraven som 

ställs på revisorerna har blivit för omfattande. 

Revisorerna som har positiv inställning till anmälningsplikten förklarar att det är en självklar 

del av arbetet att anmäla alla typer av brott och att krav på anmälningar har ställts även innan 

penningtvättsdirektivet fick laga kraft, genom ABL. En av revisorerna motiverar sin 

ståndpunkt enligt följande: Bra, vi kan inte ha flera ekonomier, svarta och vita. En annan 

säger att de oseriösa aktörerna måste bort och det är allas ansvar att jobba för detta. 

Revisorerna som har en negativ inställning till anmälningsskyldigheten menar att kravet gör 

att man tar på sig en polisiär roll, vilket inte är syftet för en person som valt att jobba med 

revision. Båda revisorerna hävdar att man hellre avgår som revisor än att anmäla, och 

överlåter eventuell utredning och anmälan åt någon annan. Båda respondenterna motiverar 

sina uttalanden med att man inte vill arbeta vidare med kunder som man misstänker vara 

brottslingar. 

På frågan i vilket skede av upptäckten man bestämmer sig för att anmäla är svaren väldigt 

skiljaktiga. Tre personer hävdar att man måste vara riktigt säker på sin sak för att bestämma 

sig att rapportera. “Man sätter ribban högre än vad lagen egentligen anger”, hävdar en av 

dessa. En annan menar att man inte gärna lämnar in en ogrundad rapport eftersom detta kan 

ge ett dåligt rykte bland kunderna. Samtliga påpekar att en anmälan är en seriös anklagelse. 

En revisor hävdar att man måste välja sina kunder noggrant för att slippa utsättas för detta, 

men lämnar inget tydligt svar angående när han eventuellt hade gjort en anmälan. De två 

resterande revisorerna hävdar att de hellre avslutar samarbetet istället för att rapportera, med 

motiveringen att sådana kunder ej är önskvärda. 

 

4.2.4 Meddelandeförbudet 

Avseende meddelandeförbudet är revisorerna nästan helt eniga. Fem av sex tillfrågade tycker 

att förbudet är bra, sett ur ett teoretiskt perspektiv och hävdar att de förstår tanken bakom det. 

Därefter skiljer sig deras påståenden. Tre revisorer tycker att meddelandeförbudet är ett 
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logiskt sätt att ge staten en chans att utreda ärendet utan att revisorn behöver avgå. Två av 

dessa revisorer tycker att det är just meddelandeförbudet, att inte berätta för kunden, som 

underlättar att följa kraven avseende anmälningsskyldigheten - att göra en anmälan vid första 

misstanke. En revisor poängterar särskilt i hur dålig sits man hamnar om man gör en anmälan, 

berättar för sin klient och sedan läggs utredningen ner. En revisor kan förlora både kunder och 

anseende genom detta. Man vill inte gärna vara känd som “revisorn som skvallrar”. Således är 

det bra att inte behöva berätta för kunden.   

De revisorer som har en negativ inställning till meddelandeförbudet menar att man vill kunna 

avgå direkt när man upptäckt något. Sådana uppdrag vill man helst lämna snabbt. Men tanken 

bakom meddelandeförbudet anser de vara god. 

En av revisorerna var skiljaktig och anser att meddelandeförbudet inte är genomtänkt. “Man 

slipper visserligen berätta när man upptäcker, men går det upp till rätten måste man vittna och 

konfrontera kunden i alla fall. Jag hade valt att avgå direkt”, hävdar revisorn. 

 

4.2.5 Rapportering 

Fem av sex revisorer har aldrig rapporterat penningtvätt. Två av dessa har däremot anmält 

andra brott; skattebrott och bokföringsbrott, vilka de hävdar är de vanligaste brotten som 

begås. Samtliga fem hävdar att anmäla penningtvätt inte har varit aktuellt därför att man 

väljer att inte utsätta sig för kunder som är verksamma i “riskabla” branscher. Tre hävdar att 

de nästan enbart jobbar med gamla kunder och att de därför aldrig har stött på penningtvätt.  

Revisorerna är eniga om vilka branscher man undviker; bygg, taxi, restaurang, frisörer och 

kemtvätt, men även bemanningsföretag tillhör “riskgruppen”.  Sammanfattningsvis hävdar 

majoriteten bestämt: kontantbranschen. En revisor förtydligar dock genom att hävda att det 

inte är kontanterna i sig som är problemet, utan ägarstrukturen. Företag som är ägarstyrda, 

inom kontantbranschen, kan vara riskabla. Självklart är inte alla företagare brottslingar, men 

det är där riskerna finns. Främst risker för skattefusk dock, inte för penningtvätt. 

Tre av revisorerna säger att man med åren har utvecklat en känsla för att upptäcka vilka som 

är oärliga redan vid det första mötet. Dessa kunder och uppdrag avböjs direkt, hävdar dessa 

revisorer. Det är helt enkelt inte värt att utsätta sig för risken, menar en av dem. 

Majoriteten hävdar att de känner sina kunder och kan företagen, och att det därför inte har 

varit i kontakt med penningtvätt. I synnerhet är det nya kunder, utan någon revisor alls, som 

är riskabla. 
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En av revisorerna, som vid ett tillfälle har anmält penningtvätt, förklarar att det inte behöver 

någon ny och okänd kund. Det kan vara en som man har haft i flera år, som också var fallet då 

denna revisor gjorde rapporteringen. 

 

4.3 Förändringar 

Ett delsyfte i studien har varit att undersöka hur revisorerna i de små revisionsbolagen har 

anpassat sig till förändringarna som det senaste direktivet har inneburit. Vi bad dem besvara 

vilka konsekvenser lagkraven har inneburit, om deras befintliga arbetsuppgifter har påverkats 

samt om rutinerna har förändrats. 

 

4 3.1 Arbetsuppgifter 

Avseende arbetsuppgifter hävdar majoriteten att det är små förändringar lagkravet har 

inneburit. Två revisorer belyser att det har tillkommit avsnitt i revisionsprogrammet angående 

penningtvätt, samt den fördjupade ID-kontrollen. Majoriteten är enig om att den största 

förändringen är tankesättet kring penningtvätt och inte arbetsuppgifterna i sig. 

Två revisorer hävdar dock motsatsen - att lagkravet inte har inneburit någon förändring alls. 

En av dem säger att det kan ha påverkat ens tankesätt och gjort en mer riskanalytisk, som i sin 

tur har lett att man blivit mer skeptisk till att arbeta med vissa branscher, men hävdar att 

arbetsuppgifterna inte har förändrats alls.  

 

4.3.2 Konsekvenser 

Tre revisorer hävdar att direktivet inte har gett några specifika konsekvenser och motiverar 

sina ståndpunkter på likartade sätt. En av dessa revisorer säger att man är väl skolad i att 

upptäcka brott och att direktivet endast tydliggör vad som förväntas av en. En annan menar att 

man även innan lagens tillkomst hade penningtvättsrisken i åtanke vid revision. 

Tre revisorer menar däremot att lagen har inneburit förändringar, dock i liten omfattning. En 

revisor menar att tänket har förändrats och att man numera är mer riskanalytisk jämfört med 

tidigare. Två av revisorerna säger att det är dokumentationskravet som har förändrats och 

blivit mer omfattande. En av dessa belyser särskilt förändringarna avseende ID-kontrollen. 
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4.3.3 Rutiner 

Samtliga revisorer medger att rutinerna på byrån har förändrats i och med lagens nya krav. 

Samtliga belyser att det är ID-kontrollen som har blivit djupare, särskilt med nya kunder. 

Därefter skiljer sig rutinerna mellan de olika byråerna. Två revisorer begär referenser när nya 

kunder kommer till dem, utöver den vanliga ID-kontrollen. En av dessa två gör dessutom 

alltid en kreditupplysning på en ny kund. Den andre är däremot noggrann med att kontakta 

Skatteverket och kolla hur företaget sköter skatte- och momsinbetalningar. 

En annan revisor anger att han föredrar att kunden har referenser, men att detta inte är något 

absolut krav. Där läggs stor vikt vid ID-kontrollen. 

På en revisionsbyrå bes kunden skriva på ett dokument där kunden anger att det är denne själv 

som bär ansvaret för att allt inom verksamheten är lagenligt. Enligt revisorn är detta deras sätt 

att inte bli indragna i icke önskvärda affärer. Revisorn tillägger att han till störst del arbetar 

med sina gamla kunder och är därmed väldigt insatta i hur verksamheten verkligen går. 

Därför har de inte har haft några behov att införa nya rutiner. 

På en annan revisionsbyrå har kreditupplysningen också blivit en rutin när man tar in en ny 

kund. Man gör riskbedömningar vid val av kunder - finns det problem vill man undvika dem.  

“Av min erfarenhet säger den privata ekonomin mycket om hur företaget sköts. Vi kollar 

alltid om kunden har betalningsanmärkningar eller nolltaxerar”, säger revisorn. Revisorn 

hävdar dock att det inte är just denna lag som har bidragit till detta, utan snarare 

arbetslivserfarenheten och tillägger att man var mer godtrogen i början av karriären. 

 

4.4 Påverkan på kundrelation 

Det tredje delsyftet i denna studie var att undersöka om penningtvättslagen har påverkat 

kundrelationen i och med kraven som ställs på revisorn. 

 

4.4.1 Förtroendet 

Vi började med att fråga revisorerna om de tror att förtroendet som kunderna har för dem kan 

rubbas av att de är skyldiga att anmäla misstänksamma transaktioner som kan antas vara 

penningtvätt. 

Tre av respondenterna tror inte att kundrelationen kan drabbas av skyldigheterna som lagen 

ställer. En revisor motiverar sin utsaga med att säga att man ändå inte är kompis med kunden. 

Man måste följa lagen och det går i första hand. En annan revisor menar att kunden trots 

anmälningsskyldigheten kommer att vända sig till sin revisor när denne behöver råd och hjälp. 
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Den tredje revisorn lämnar ingen motivering. Samtliga hävdar avslutningsvis att kunderna 

oftast är hederliga. 

En revisor tror inte att alla kunder känner till vilka krav som ställs på en revisor. Således är 

kundrelationen oförändrad när nya lagar ställer nya krav på revisorerna. Denna revisor 

erkänner dock att det är skönt att ha möjlighet att referera till lagar om kunder inte skulle 

sköta sig, exempelvis om de skulle lämna in bokföringen för sent. 

En revisor säger att om förtroendet skulle rubbas bör samarbetet avslutas, men besvarar inte 

om det är anmälningsskyldigheten som kan rubba förtroendet. Revisorn menar att det bara 

kan ses teoretiskt, att man inte säkerligen kan veta. 

Den sista revisorns yttrande skiljer sig från övrigas. Denne menar att en skyldighet som 

anmälningsplikt, kan rubba förtroendet och därmed kundrelationen. Särskilt med tanke på 

tystnadsplikten. 

  

4.4.2 Att ställa frågor 

Vi undrade vidare hur närgångna frågor det går att ställa till sin klient om pengars ursprung, 

utan att kundrelationen påverkas. Tre revisorer svarar att det går att ställa frågor som behövs 

för att arbetet ska kunna slutföras. “Går det inte att fråga precis vad man undrar över måste 

man ifrågasätta om oberoendeförhållandet som ska finnas är uppfyllt”, tillägger en av 

revisorerna.  

En revisor erkänner att det kan vara aningen obekvämt att ställa frågor ibland då det kan 

upplevas som “överdrivet snokande”. “Det har däremot aldrig gått så långt att arbetet inte 

kunnat slutföras”, säger revisorn.  

Två revisorer tycker att man måste vara försiktig när man ställer frågor, men håller båda med 

om att man därför oftast får svar. En av dessa säger att man bör linda in frågorna väl, särskilt 

till gamla kunder. 

 

4.4.3 Att inte anmäla 

Slutligen undrade vi om de tror att det förekommer att revisorer inte anmäler penningtvätt på 

grund av risken att förlora kunden. 

Tre revisorer hävdar bestämt att de inte tror att det förekommer. En av dem säger att man 

gärna anmäler och lämnar över brott till andra institutioner. En annan säger att man som 

revisor under inga omständigheter vill bli inblandad i “skumma” affärer. Även om det skulle 

innebära ett stort arvode är det för mycket som riskeras för att någon revisor medvetet skulle 
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medverka, särskilt om man själv äger byrån. Hela karriären skulle äventyras genom detta. Den 

tredje respondenten ser inga hinder med att göra en anmälan eftersom man inte behöver 

meddela kunden om sin upptäckt eller anmälan. Respondenten framför därefter att man inte 

vill bli involverad i kriminella affärer och upprepar att det inte finns några hinder. 

Den fjärde revisorn säger att han bara kan hoppas på att det inte finns sådana revisorer, men 

att - i fall det finns - de tar en jätterisk. 

Flera har dock påpekat att det kan vara svårt att ta steget till anmälan när man är i början av 

karriären, med få kunder och liten erfarenhet. 

Två revisorer tror, tvärtemot majoriteten, att det finns revisorer som väljer att inte anmäla. Det 

finns byråer som är beroende av sina kunder och de som jagar nya, båda i behov av intäkter - 

sådana anmäler inte. Båda revisorerna avslutar med att hävda att de själva hellre ger upp 

intäkterna än sin revisionstitel. En av dem tillägger att största risken för detta finns i de riktigt 

små byråerna, då man själv kan styra arbetet och byråkratinivån som ägare. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer det insamlade empiriska underlaget att analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen i syfte att redogöra för likheter och skillnader mellan de generella 

antagandena, teorin, och det verkliga utfallet, empirin. Den teoretiska referensramen utgörs i 

synnerhet av lagkraven och analysen kommer därav att till väsentlig del grundas på 

revisorernas åsikter om dessa krav. 

 

Examensarbetet vid högskolan i Kristianstad, som skrevs kring penningtvätt och revisorernas 

tillämpning av penningtvättslagen har visat att revisorerna inte anser att lagen är svår att följa 

eller att arbetsuppgifterna har blivit mer betungande i och med denna. Studien visar däremot 

att revisorerna anser att förhållandena skiljer sig mellan stora revisionsbyråer och små. Syftet 

med denna studie var att undersöka om revisorerna i de små byråerna anser att de kan följa 

lagen samt hur eventuella förändringar har påverkat arbetsuppgifterna och kundrelationen. 

 

Förutsättningar 

Majoriteten av revisorerna som deltagit i denna studie anger att de anser att 

penningtvättslagen inte är svår att följa. Trots detta avviker deras beteende från de krav som 

lagen ställer. Särskilt tydligt framgår det av svaren på frågan när revisorerna skulle anmäla en 

eventuell penningtvättstransaktion. Lagen kräver att man efter närmare granskning, om 

misstanke kvarstår, rapporterar till Finanspolisen. Ingen av revisorerna gav detta svar. Hälften 

vill vara helt säkra innan de väljer att anmäla och motiverar sin ståndpunkt med att en 

anmälan är en allvarlig anklagelse. Två andra respondenter anger att de föredrar att avsluta 

samarbetet med kunden, istället för att anmäla. I Larssons (2005) studie anger hela 80 % av 

respondenterna att de skulle göra en anmälan senare än lagen kräver, men i studien framgår 

det också att endast 16 % har en positiv inställning till anmälningsplikten. Resterande är 

negativa eller neutrala. I vår studie var 4 av 6 revisorer positivt inställda till 

anmälningsplikten. Mängden empiriskt underlag är dock inte tillräckligt för att dra generella 

slutsatser och vi kan därmed inte påstå att revisorerna har blivit mer benägna att anmäla.  

 

Enligt beslutsteorin motiveras beslut av flera faktorer och enligt Bazerman (2002) är en faktor 

egennytta. I situationer då revisorn tar beslutet att inte anmäla, göra det med fördröjning eller 

att avgå åsidosätts statens intresse. Vi anser att påståendet om att revisorer avgår, eller 

medvetet låter bli att rapportera i tid, är oroväckande. Visserligen anser en minoritet av de 

tillfrågade att lagens krav är svåra att tillämpa i praktiken och har en negativ inställning till 

anmälningsskyldigheten, men revisorernas utlåtanden talar tvärtemot lagens angivelser. Syftet 
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med lagen går förlorad om revisorerna väljer att slussa vidare de problematiska kunderna utan 

att rapportera. Uppmärksammas inte de brottsbekämpade organen, genom rapportering, 

kommer kriminaliteten inte att motverkas. Larssons (2005) studie har dessutom kommit fram 

till att anmälningsplikten inte har någon brottsförebyggande effekt. Kunder som sköter sina 

företag lagenligt avskräcks inte av anmälningsplikten och kunder som begår brott vänder sig 

till oseriösa revisorer som accepterar detta beteende. Således uppnås ingen brottsprevention 

genom att kräva av revisorerna att göra anmälningar. Vår uppfattning är, liksom Larssons, att 

anmälningsplikten inte har uppfyllt sitt syfte.  

 

När revisorerna hävdar att en rapportering till Finanspolisen är en allvarlig anklagelse 

misstänker vi att denna rädsla för att rapportera grundar sig i okunskap om konsekvenserna. 

Finanspolisen anger i sin rapport att många som kontaktar dem är bekymrade över om 

rapporterna offentliggörs. Finanspolisen belyser att de är mycket måna om att källorna som 

rapporterar förblir anonyma. En av våra respondenter angav att en ogrundad rapportering kan 

ge revisorn dåligt rykte. Är rapporteringen ogrundad, och utredningen inte når åklagare och 

domstol, stannar rapporten hos Finanspolisen. Meddelandeförbudet bidrar till att kunden ej 

informeras om att en rapportering har gjorts. Således är den nämnda revisorns ängslan 

ogrundad. 

 

Grunden till att lagkraven inte efterföljs anser vi vara otillräcklig kunskap. Penningtvätt är 

visserligen en komplicerad process att genomföra och med sin komplexa natur är den 

processen således även svår att upptäcka. Men när en revisor väl upptäckt, eller åtminstone 

misstänker, penningtvätt - varför detta tvivel om att rapportera direkt? Kan man hävda att 

utbildningen har varit tillräcklig som hälften av respondenterna gör? Har den uppfyllt sitt 

syfte om det finns revisorer som hellre avgår från ett uppdrag än att rapportera? 

 

Hälften av revisorerna har angett att utbildningen inte har varit tillfredsställande. Men hälften 

tycker att den är bra och givande. Ändå är det inte ingen som rapporterar förrän det uppenbart 

rör sig om penningtvätt. Med detta sagt menar vi inte att generalisera och hävda att alla 

revisorer i Sverige resonerar på detta vis. Dock misstänker vi att det kan vara många som gör 

det, särskilt då Larssons (2005) studie visat att majoriteten föredrar en säkerhetsgrad på 75 %. 

Detta indikerar på att utbildningen inte har varit tillräcklig. Konsekvenserna av en 

rapportering bör tydliggöras under utbildningen, anser vi. 
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Enligt Bazerman (2002) är revisorns beteende influerat av egennytta och förutfattade 

meningar. Förutom otillräcklig kunskap anser vi att egennyttan påverkar revisorernas beslut. 

Bazerman anger att människan föredrar att göra sådant som man kan förutse konsekvenserna 

av framför det som ger osäkra följder. En revisor angav att en ogrundad anmälan kan ge dåligt 

rykte. Denna revisor väljer medvetet att strida mot lagen till sin egen förmån, vilket också 

bekräftar Bazermans teori.  

 

Samtliga revisorer har angett att de medvetet undviker vissa branscher i syfte att inte utsätta 

sig för risken att bli utnyttjade för penningtvätt. Enligt teorin om Adverse Selection är det 

alltid en part i ett avtalsförhållande som har ett informationsövertag. Denna part är oftast 

agenten, som principalen anställer i syfte att få nytta av informationen som agenten bidrar 

med. Vid en revision är det dock inte revisorn, i rollen som en agent, utan kunden som 

principal, som har tillgång till mer information. Kunden styr därför hur stor del av underlaget 

för revision en revisor kommer att få ta del av. Detta är revisorerna medvetna om och vissa 

väljer att tackla problemet genom att undvika branscher som är sårbara för penningtvätt 

genom deras kontantintensiva konstruktion. Samtliga revisorer som vi har intervjuat har 

många års erfarenhet av arbetet och har etablerade verksamheter. Detta ger dem möjligheten 

att välja sina kunder. Ur ett samhällsperspektiv är inte detta optimalt. Att välja att inte 

revidera bolag från dessa branscher gör inte att problemen försvinner. Detta styrker dock 

Larssons teori om att oseriösa företagare väljer oseriösa byråer. Dock av anledningen att 

seriösa revisorer slussar vidare brottslingar.  

 

När revisorer medvetet undviker att tackla de problem som finns låtes kriminella fortsätta 

med sitt handlande. En av våra respondenter anger att man som ny i branschen är mer 

godtrogen. Kunderna inom de riskfulla branscher kommer att lämnas åt revisorer som inte har 

samma möjlighet att välja. Från detta uttalande framgår det att de riskabla branschernas 

aktörer kommer att lämnas åt nya revisorer, utan mycket erfarenhet. Detta kan i sin tur leda 

till att ännu färre brott uppdagas. Dock anser vi underlaget vara för tunt för att en 

generalisering skulle vara trovärdig. Detta kan däremot ses som en indikation på hur 

förhållandena kan se ut för en revisor som är ny i branschen. Därav är det av stor vikt att 

revisorerna informeras om vad som förväntas av dem samt hur de ska uppfylla dessa 

förväntningar, men även det typiska beteendet vid penningtvätt. 
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Respondenterna i denna undersökning gav förslag på typiska handlingsmönster. Svaren som 

förekom var att stora belopp som transfereras, avvikande beteende i jämförelse med det 

typiska för branschen samt att verksamheten växer fort utan någon rationellt acceptabel 

förklaring. Revisorernas påståenden visar att penningtvätten har störst sannolikhet att 

upptäckas under den första fasen - om beloppen är stora. En revisor angav att de stora 

beloppen uppmärksammas, medan det är slumpen som avgör om de små kontrolleras eller ej 

på grund av brist på resurser för att kontrollera allt. 

 

Eventuellt kan penningtvätt upptäckas under den andra fasen, då pengarna flyttas mellan olika 

konton, i syfte att dölja källan. En revisor har påpekat att man är särskilt uppmärksam på 

transaktioner mellan närstående bolag. Skälet till varför det är lättare att upptäcka 

penningtvätt på de tidigare faserna är för att någon vidare rättmätig förklaring till pengarna 

inte finns. Detta ger utrymme för misstanke och revisorerna har en möjlighet att komma på 

dessa handlanden. I de två första faserna hemlighåller man källan medans man i den tredje 

och slutliga fasen inskaffat berättigande upplysningar om pengarnas ursprung. Detta tror vi är 

skälet till varför inte någon av respondenterna nämnt något om penningtvätt i sitt slutskede. 

Ingen av våra respondenter nämner heller transaktioner till utlandet som möjlig 

penningtvättsåtgärd, trots att det enligt teorin är den vanligaste. Vi anser det vara underligt att 

revisorerna inte uppmärksammat det vanligaste beteendet inom penningtvätt. Fem av sex av 

våra respondenter har aldrig gjort en rapportering om penningtvätt. Exemplen på typiska 

handlingsmönster är därför enbart teoretiska uttalanden. Detta styrker, återigen, vår 

uppfattning om att orsaken är brist på kunskap, inte enbart juridisk, utan även brist på 

kunskap om penningtvättens olika former. 

 

Förändringar 

 

Förändringarna som presenterats i avsnittet 2.2.2 har enligt våra respondenter i vissa fall inte 

inneburit några och i andra fall enbart små förändringar i arbetet. Revisionsarbetet är det 

samma. Majoriteten hävdar att den största förändringen sedan det tredje direktivet vunnit laga 

kraft är uppmärksamheten man riktar mot risken för penningtvätt. Däremot hävdar samtliga 

att rutinerna har förändrats, särskilt då nya uppdrag antas. Samtliga påstår att de utför en 

fördjupad ID-kontroll som en konsekvens av lagkraven. 
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Av vad revisorerna presenterar som nya rutiner kan vi konstatera att de har blivit försiktigare, 

genom att exempelvis begära referenser, kontrollera ID-handlingar och att genom dokument 

övervälta ansvaret på kunden. Dock anser vi att endast hälften av våra respondenter utför en 

fördjupad kundkännedom enligt lagens mening. En revisor kontrollerar att skatte- och 

momsinbetalningar sköts och två andra gör kreditupplysningar i syfte att kontrollera hur den 

nya kunden sköter ekonomin överlag. Dessa initiativ kan ge en fördjupad kännedom om 

kundens beteende för att senare upptäcka avvikelser. 

 

De övriga åtgärderna visar att revisorerna har vidtagit försiktighetsåtgärder i och med lagen 

och således uppfyllt kravet om att införa rutiner i syfte att förhindra penningtvätt. Dock anser 

vi att dessa åtgärder inte bidrar till den fördjupade kundkännedomen som lagen ställer som 

krav. Att kräva referenser, exempelvis, kommer inte att förtydliga kundens 

transaktionsmönster. Således kommer inte revisorn att ha bättre förutsättningar för att 

upptäcka avvikande beteende. Sammanfattningsvis anser vi att problematiken även kring 

detta grundar sig i otillräcklig kunskap av lagkravens syfte - att känna sin kund. 

 

Kundrelation 

Enligt He (2006) kan förtroendet mellan revisorn och dennes klient rubbas av skyldigheterna 

som lagen ställer på revisorn i och med penningtvättslagen, särskilt anmälningsskyldigheten. 

Våra respondenter är nästan eniga om att så inte är fallet i likhet med det som Larsson (2005) 

kommit fram till. En revisor hävdar däremot, i likhet med He (2006), att 

anmälningsskyldigheten kan skada förtroendet särskilt med tanke på att denna skyldighet 

motsäger tystnadsplikten. En av revisorerna som angav att förtroendet inte rubbas utvecklar 

sitt resonemang genom att hävda att kunderna ändå kommer att vända sig till sin revisor för 

att be om råd. He (2006) menar att det är viktigt att kunderna får rådgivning och att den 

bevaras under sekretess. Enlig He (2006) skulle lösningen vara att dela upp arbetet på två 

områden som skulle omfattas respektive inte omfattas av anmälningsskyldigheten. Av 

majoriteten av revisorernas svar att döma är inte denna uppdelning nödvändig - förtroendet 

påverkas inte av lagar som styr revisorn. 

 

Däremot anger hälften av alla tillfrågade att det inte alltid går att ställa närgångna frågor till 

kunderna utan att det blir obekvämt. I synnerhet inte till de gamla kunderna. Detta styrker 

Bazermans (2002) teori om att människan har lättare för att skada främlingar än personer som 
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man är bekant med. Ju längre kundrelationen är desto svårare är det att behålla oberoendet, 

vilket också framgår av våra respondenters svar. 

 

En revisor säger att man bör linda in frågorna väl. En annan revisor, vars åsikt var skiljaktig, 

menar istället att man bör se över oberoendeförhållandet om man inte kan ställa de frågor som 

krävs. 

 

Huvudproblematiken rör då inte längre hur kundrelationen påverkas, utan snarare om revisorn 

kan slutföra sitt uppdrag. Att inte kunna ställa nödvändiga frågor kan indikera, som den 

ovannämnde revisorn anger, att oberoendeföhållandet bör ifrågasättas. Revisorn ska granska 

räkenskaperna som en oberoende part och som sådan vara kapabel till att kräva material som 

ska ligga till grund för dennes granskning. Enligt beslutsteorin sätter revisorn i och med detta 

beslut sina intressen, att behålla god kundrelation och därmed intäkterna som kunden 

genererar, framför sina förpliktelser kopplade till revisionsarbetet. Vi anser inte att en revisor 

kan uppfylla syftet, granskning som oberoende part, om nödvändiga frågor inte kan ställas. 

Därmed bekräftas Bazermans (2002) teori om att revisorn aldrig kan vara helt objektiv och 

oberoende.  

 

Revisorerna ombads slutligen ange om de tror att det förekommer att en revisorn inte anmäler 

misstänksamma transaktioner i rädsla om att förlora kunden. Majoriteten svarar bestämt att de 

inte tror det - att riskerna som detta skulle innebära väger tyngre än intäkterna, att karriären 

inte medvetet skulle äventyras på detta vis. I synnerhet inte i små byråer. Revisorerna skulle 

inte medvetet medverka, men vi anser att det finns risk att de omedvetet kan utnyttjas genom 

rädslan om att inte kunna ställa frågor och kräva underlag. Rädslan för att fråga leder till risk 

att inte upptäcka och därmed inte uppfylla syftet med varken penningtvättslagen eller 

revisionen. 

 

Vissa av respondenterna menade att de var övertygade om att de inte utnyttjades av 

penningtvättare. Dessa revisorer åsyftade att de endast hade kunder de haft flera år tillbaka, 

eller blivit rekommenderade av andra revisorer exempelvis. Att denna relation fortfarande 

fortlöper tyder på att kunden inte använder sig av brottsliga handlingar ansåg de. Detta kan 

dock kunderna dra nytta av. Moral hazard fenomenet beskriver ändrat beteende av part efter 

avtalsbindning. Kundens taktik kan redan från starten ha varit att skapa en god relation och 

bra anseende hos revisorn, för att sedan begå brottsliga handlingar.  
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Bazerman (2002) påstår att förutfattade meningar och fördomar påverkar beteendet. Våra 

respondenters uttalanden om varför de gamla kunderna fortfarande är mest önskvärda styrker 

teorin om att när man bildat sig en uppfattning accepterar man bara sådant som bekräftar ens 

förutfattade mening. Vi anser att revisorerna, omedvetet, styrs av sina förutfattade meningar 

och därför föredrar att arbeta med sina gamla kunder. De har bildat sig en uppfattning om att 

deras kunder är hederliga och kan komma att ignorera handlingar som går emot deras 

uppfattning.   
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6. Avslutande diskussion 

Studiens avslutande kapitel inleds med en redogörelse för vad syftet med studien här varit. 

Därefter följer slutsatserna som vi har dragit utifrån analysen samt ett avsnitt med 

metodkritik och vad som skulle kunna förbättras vid en liknande studie i framtiden. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om revisorerna i små revisionsbyråer anser att 

de kan följa lagen samt hur eventuella förändringar har påverkat arbetsuppgifterna och 

kundrelationen. Motivet bakom studien är tidigare examensarbeten som har angett att 

förhållandena ser annorlunda ut på små revisionsbolag eftersom dessa är beroende av sina 

kunder i högre utsträckning. 

 

6.1 Metodkritik 

Under hela studiens gång har vi upplevt brist på tidigare forskning samt tillämpningsbara 

teorier kring området. Detta har resulterat i att vi har färre teorier som vi kan analysera 

empirin utifrån än vi önskat.  

Anledning till att forskning saknas tror vi är att penningstvättsmetoderna ständigt förändras. 

När ett beteende, typiskt för ett särskilt brott, uppmärksammas av allmänheten kommer 

kriminella snabbt att byta taktik och metod.  

En väsentlig anledning till att revisorerna inte följer lagarna har vi kommit fram till grundas i 

otillräcklig kunskap. Vi anser dock att denna studie hade varit mer reliabel om vi hade tagit 

del av utbildningen, eftersom vi inte är tillräckligt insatta i dess innehåll. Detta i syfte att 

kunna analysera vilka delar i utbildningen som hade kunnat göras om för att fylla 

kunskapsluckorna som revisorerna uppenbarligen har. 

Vidare anser vi att underlaget för studien, 6 respondenter, är inte tillräckligt för att 

generalisera resultatet. Bredden för vårt stickprov är inte tillfredställande och gör det svårt att 

göra trovärdiga generaliseringar för hela revisorspopulationen.  

 

6.2 Slutsats 

Denna studie har visat att revisorerna anser att de kan följa lagen. En del av våra respondenter 

anger att särskilda lagkrav kan vara problematiska att tillämpa, men sammanfattningsvis 

anger samtliga att de följer lagen. Av vår analys framgick det dock att visa krav åsidosätts 

eller tillämpas med egna modifieringar. Särskilt anmälningsplikten där ingen av 
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respondenterna hade anmält vid misstankestadiet, så som lagen kräver. Revisorerna vill vara 

säkra på att penningtvätt har förekommit innan de tar steget till en rapportering. Många 

motiverar detta val med att en rapportering är en allvarlig anklagelse. Av dessa utlåtanden 

framgår det att revisorerna är obekanta med vad en rapportering till Finanspolisen innebär och 

vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. Hälften av revisorerna anser att utbildningen 

inte har uppfyllt sitt syfte, vilket vi tror är anledningen till att revisorernas beteende inte följer 

lagens krav. 

 

Det andra delsyftet var att undersöka eventuella förändringar i arbetsuppgifterna som lagen 

kan ha inneburit. Av studien framgår det att arbetsuppgifterna är de samma. Den största 

förändringen är i tankesättet kring penningtvätt. Lagen har motiverat en mer riskanalytisk syn 

hos revisorerna, vilket har avspeglats på deras rutiner. Samtliga byråer har även vidtagit 

åtgärder i syfte att försvåra för kriminella att utnyttja det egna revisionsbolaget för 

penningtvätt. Däremot anser vi att hälften av revisorerna inte har uppfyllt kravet på god 

kundkännedom. Åtgärderna som dessa revisorer vidtagit är snarare av preventiv karaktär 

avseende val av kunder. Kunder som kan utsätta revisorn för risk väljs bort. Däremot 

framkommer inte kundens typiska beteende genom dessa åtgärder. Anledningen till att inte 

heller detta lagkrav uppfylls av alla revisorer anser vi vara för att utbildningarna inte har 

anpassats efter revisorernas kunskapsbehov. 

 

Det tredje och sista delsyftet med studien var att undersöka om penningtvättslagen har 

påverkat kundrelationen. Majoriteten anser inte att förtroendet har påverkats, dock så framgår 

det att revisorerna inte alltid ställer alla nödvändiga frågor till sina kunder, vilka hade kunnat 

påverka relationen. Därför är det svårt att hävda att relationen hade påverkats till den grad 

som He hävdar i sin forskning. Kundrelationen som revisorerna är väldigt måna om att 

bibehålla anser vi vara en faktor som påverkat arbetet. Kundrelationen i fallet där revisorerna 

inte ställer de frågor som behövs på grund av relationen de har med kunder inte ska rubbas 

samt det försummande som görs när revisorerna sätter för mycket tillit hos kunderna. Därför 

anser för att besvara syftet, att relationen mellan kund och revisor inte har påverkats, men 

relation har troligtvis påverkat arbete.  

 

Lagöverträdelser sker, men revisorerna verkar själva inte vara medvetna om konsekvenserna 

av detta. Grunden i felen som revisorerna gör anser vi vara egna tolkningar av lagen som 
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bottnar otillräcklig kunskap i samband med egen nyttomaximering - behålla kunden och 

därmed intäkterna. 

 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att revisorer i små revisionsbolag försöker följa 

lagen men att övertramp sker, dock inte till betydande konsekvenser, enligt dem. Det har 

framkommit, tvärtemot vad tidigare studier har hävdat, att revisorerna i de små bolagen är 

särskilt försiktiga med “riskabla” kunder då karriären kan äventyras av att medverka till brott. 

Dock har det också framkommit att det ibland uppstår kommunikationsproblem och att 

nödvändiga frågor inte alltid ställs, som en konsekvens av kampen om bra kundrelation. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det har flera gånger under intervjuerna framkommit att början av karriären kan vara särskilt 

påfrestande. Detta är en period då man, som revisor, kan tillåta sig själv att göra lagövertramp 

i syfte att behålla sina kunder. Det skulle vara intressant att läsa en studie kring hur revisorer i 

början av karriären resonerar kring penningtvättslagen, dess tillämpning samt påverkan på 

kundrelationen.  
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8. Övrigt 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1.     Hur många är anställda på denna revisionsbyrå? 

2.     Hur många år har du arbetat som revisor? 

Förutsättningar 

3.     Hur upplever du möjligheterna att följa penningtvättslagen? 

4.     Anser du att du har fått adekvat utbildning? 

5.     Finns det något handlingsmönster hos kunder som gör att du kan upptäcka penningtvätt? 

6.     Vad tycker du om anmälningsskyldigheten för revisorer? 

7.     Hur säker vill du vara på att penningtvätt har förekommit innan du rapporterar? 

8.     Beskriv din inställning till meddelandeförbudet. 

9.  Har du någon gång gjort en rapportering angående penningtvätt? 

Förändringar 

10.  Har den nya penningtvättslagen haft någon påverkan på revisorerna befintliga 

arbetsuppgifter? 

11.  Har rutinerna på revisionsbyrån ändrats på grund av lagkraven? 

12.  Vilka konsekvenser har lagen inneburit för just ditt arbete? 

Kundrelation 

13.  Tror du att förtroendet som kunderna har för dig som revisor, särskilt med tanke på 

tystnadsplikten, kan rubbas av att du är skyldig att anmäla penningtvätt? 

14.  Hur närgångna frågor upplever du att det går att ställa om pengarnas ursprung utan att 

relationen till klienten påverkas? 

15.  Tror du att det förekommer att man inte anmäler misstänksamma transaktioner på grund av 

risken att förlora kunden? 

Övrigt 

16.  Finns det något du vill tillägga angående penningtvättslagen? 

 

 

 


