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Abstract 
 

The term money laundering started in the interwar period in the U.S., where the mafia 

used different laundries to hide the illegal origin of money. Today's modern technology 

and development have increased our standard of living, but it also means that it's easier 

to launder money. In recent years, international experience has shown that money 

laundering is a widespread problem, and Sweden is no exception. Recently produced 

statistics shows that the extent of money laundering is estimated to be around 2.7% of 

global GDP, equivalent to 1600 billion U.S. dollars. 

 

There are several legal and natural persons that have to report according to the Money 

Laundering Act (SFS 2009:62), one of whom are accountants. Although the auditor is a 

professional group that is well educated and have good insight into the companies, they 

have only submitted two, eight and seven suspected money laundering reports to the 

Finance Police between the years 2008 - 2010. 

 

The study aims to explain why the auditors´ report so few suspected money laundering 

transactions and to investigate how the auditors´ role is perceived in the work to detect 

and report money laundering. Auditors, regulators and other relevant organizations´ 

opinions are examined through qualitative interviews to illuminate the actions that are 

to be implemented in auditors' work and reporting of money laundering. The selected 

respondents have many years of professional experience related to the area of money 

laundering and therefore considered able to provide reliable and interesting views to the 

study. 

 

The auditors´ are aware that money laundering should be included in the risk 

assessments made when reviewing a client and money laundering must be reported if 

they detect a suspicious transaction. However, they are unsure of how strong the 

suspicion must be to submit a report. The reason why auditors´ submit so few reports is 

that they don’t understand the difference between a money laundering report and a 

criminal report, this means that the auditors think they need to be sure that a crime is 

committed before sending a report. 

 

The study shows that the auditors lack the knowledge of how the money laundering law 

works and what a money laundering report results in. The main reason is that it’s not 

enough focus on money laundering which results in poor supervision and money 

laundering convictions. This leads to a weak desire from the auditors´ to acquire the 

necessary knowledge on money laundering. The auditors are considered to be an 

important part in law enforcement and therefore it is important to get the auditors to 

understand what a report leads to, not only in efforts to fight money laundering, but also 

in efforts to fight crime in the whole society. 

 

 

Key words: auditing, money laundering, money laundering act. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Begreppet penningtvätt sägs härstamma från mellankrigstiden i USA, där maffian 

använde sig av olika tvättinrättningar för att dölja pengarnas illegala ursprung. Dagens 

moderna teknik och utveckling har ökat vår levnadsstandard med medför också att det 

blir enklare att tvätta pengar. Under senare år har internationella erfarenheter visat att 

penningtvätt är ett utbrett problem och Sverige är inget undantag. Nyligen framtagen 

statistik visar att penningtvättens omfattning uppskattningsvis handlar om ca 2,7 % av 

världens BNP, vilket motsvarar ca 1 600 miljarder USD. 

 

Det finns flera verksamhetsutövare som är rapporteringspliktiga enligt 

penningtvättslagen (SFS 2009:62), en av dessa är revisorer. Trots att revisorer är en 

yrkesgrupp som är välutbildad och har god insyn i företagen, har de bara lämnats in två, 

åtta och sju misstänkta penningtvättsrapporter till Finanspolisen mellan åren 2008 – 

2010. 

 

Syftet med undersökningen är att förklara varför  revisorer lämnar så få rapporter om 

misstänkt penningtvätt samt att utreda hur revisorns roll uppfattas i arbetet att upptäcka 

och rapportera penningtvätt. Revisorer, myndigheter och andra relevanta organisationers 

åsikter undersöks genom kvalitativa intervjuer för att kunna belysa de åtgärder som 

behöver genomföras i revisorers arbete och rapportering mot penningtvätt. Då de valda 

respondenterna har mångårig yrkeserfarenhet som berör området penningtvätt anses de 

kunna bidra med tillförlitliga och intressanta åsikter för undersökningen. 

 

Revisorerna är medvetna om att penningtvätt ska vävas in i den riskbedömning som 

görs när de granskar en kund och att penningtvätt ska anmälas om de upptäcker en 

misstänkt transaktion. De är dock osäkra på hur stark misstanken ska vara för att en 

rapport ska lämnas. Att revisorerna sätter likhetstecken mellan anmälningsskyldigheten 

och en rapport om misstänkt penningtvätt är en viktig del i varför det inkommer få 

penningtvättsrapporter, detta medför att revisorerna vill vara relativt säkra på sin sak 

innan en rapport lämnas. 

 

Undersökningen visar att revisorerna inte har någon större kunskap om hur 

penningtvättslagen (SFS 2009:62) fungerar och vad en penningtvättsrapport leder till. 

Största anledningen är att det saknas fokus på penningtvätt, dålig tillsyn och få domar 

inom området är en följd av detta. Intresset  att skaffa sig nödvändig kunskap om 

penningtvätt är därför svagt bland revisorerna. Revisorerna anses utgöra en viktig del i 

brottsbekämpningen och därför är det viktigt att få revisorerna att förstå vad en rapport 

innebär, inte bara i arbetet mot penningtvätt utan även i arbetet mot brottsligheten i 

helhet. 

 

 

Nyckelord: revision, penningtvätt, penningtvättslagen. 
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1. Introduktion  
I det inledande kapitlet introduceras läsaren i bakgrunden som uppsatsen ska behandla 

samt en problemdiskussion. Vi presenterar slutligen syftet med uppsatsen och  vår 

problemformulering.  

 

1.1 Problembakgrund 
Meyer Lansky var en amerikansk gangster som levde mellan 1902-1983 och var känd 

som ”maffians revisor”. Det har sagts att Lansky var den förste som etablerade den 

moderna formen av penningtvätt vi i dag kan se i dagens samhälle. Meyer var Al 

Capones medbrottsling och efter att Capone åkt fast för skattebrott drog Meyer en viktig 

slutsats, för att kunna undvika lagen behövde han dölja ursprunget för de pengar han  

erhållit genom olagliga spelverksamheter. Meyer överförde stora summor pengar från 

sina spelverksamheter till olika bankonton i Schweiz och företag i Hong Kong. Meyer 

dömdes aldrig och dog med en beräknad förmögenhet på 100 miljoner dollar (Rider, 

1993, s. 241).  

 

Penningtvätt är ett sätt att på olika sätt försöka dölja eller omsätta vinning från brott. 

När många hör ordet penningtvätt, är första tanken att pengar (svarta pengar) som har 

ett brottsligt ursprung förvandlas till legitima medel (vita pengar) genom olika metoder. 

Penningtvättsbegreppet är dock mycket bredare än så, Daniel Vesterhav på 

Brottsförebyggande rådet (Brå) säger så här:  

 

● ”Termen penningtvätt används som ett samlingsbegrepp, både inom 

lagstiftningen och av olika myndigheter för att beskriva hur transaktioner med 

pengar är kopplade till kriminell eller svart verksamhet”. 

 

● ”Begreppet penningtvätt spänner över en rad olika företeelser och för att kunna 

diskutera trender och tendenser på ett mer överskådligt sätt delas de olika 

företeelserna in i olika kategorier som regelrätt penningtvätt, transaktioner som 

ett led i kriminell verksamhet och konsumtion av brottsvinster eller svarta 

pengar” (Finanspolisen, 2011, s. 20). 

  

Misstänkta ekobrott har fortsatt att öka under år 2010 (Ekobrottsmyndigheten, 2011, s. 

2). Detta är ingen överraskning med tanke på att antalet penningtvättsrapporter ökat 

ända sedan 1995 (Finanspolisen, 2011, s. 24). Den ökade rapporteringen beror inte bara 

på ett antagande om ökad ekonomisk brottslighet utan beror också på regeringens 

satsning och krafttag mot den grova organiserade brottsligheten. Den ökande mängden 

penningtvättsrapporter och den grova brottsligheten går ofta hand i hand, den 

organiserade brottsligheten kan generera mycket pengar och är därmed i ett stort behov 

av penningtvätt (Ekobrottsmyndigheten, 2011, s. 8).  

 

Det är oklart hur mycket pengar och annan egendom som tvättas varje år, internationella 

valutafonden (IMF) menar att det kan röra sig om upp till 5 procent av 

världsnationalprodukten som härrör från brott. Det är dock svårt att göra en korrekt 

beräkning eftersom det finns risk att samma pengar eller egendom räknas flera gånger 

när dessa flyttas mellan länder (Grahn et al., 2010, s. 29-30). Det är inte bara företag 

inom den finansiella sektorn som utnyttjas för penningtvätt, utan även en hel rad andra 

yrkesområden. Detta har medfört att penningtvättslagen (SFS 2009:62) utvidgats 

succesivt (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 46-47).  
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Sedan slutet av 80-talet har penningtvättsfrågan fått ett större utrymme internationellt. 

Detta ledde fram till att G7-gruppen beslutade att inrätta Financial Action Task Force 

(FATF) år 1989, som idag är den världsledande organisationen för att bekämpa 

penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF strävar efter att uppnå en 

internationell standard som ska kunna användas och implementeras i hela världen. 

Eftersom EU genom den Europeiska kommisionen är medlem i FATF följer de FATF:s 

standarder. FATF:s arbete ledde till att EU antog sitt första penningtvättsdirektiv i 

början på 90-talet, vilket resulterade att lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 

instiftades i svensk lagstiftning (Vesterhav et al., 2011, s. 15). Efter terrordåden i USA 

den 11 september 2011 har det internationella trycket ökat på regleringar mot 

penningtvätt och det har även skett en sammansvetsning mellan penningtvättsfrågor och 

terrorismfinansieringsfrågor (Vesterhav et al., 2011, s. 15; Grahn et al., 2010, s. 21).  

 

EG:s andra penningtvättsdirektiv, som antogs 2001, medförde en utvidgning av 

förbrottet och utvidgade även de fysiska och juridiska personer som omfattas av 

direktivet som exempelvis advokater, revisorer och fastighetsmäklare. I Sverige trädde 

de nya reglerna i kraft 1 januari 2005. År 2005 antog EU ett tredje penningtvättsdirektiv 

baserat på FATF:s rekommendationer, som bland annat innebar ett riskbaserat synsätt 

och en utbyggd kundkännedomsprincip. Detta resulterade i att en ny penningtvättslag, 

lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, trädde i 

kraft 15 mars 2009 (Grahn et al., 2010, s. 55-56). Den nya lagen utökar de 

yrkeskategorier som har rapporteringsskyldighet, några av dessa är: registrerade 

revisionsbolag och verksamhet som består i att yrkesmässigt erbjuda bokföringstjänster 

eller revisionstjänster, verksamhet som består i bildande av juridiska personer, juridiska 

eller fysiska personer som bedriver yrkesmässig handel eller auktionsförsäljning där 

kontant betalning sker med ett belopp motsvarande minst 15 000 euro utsträckas till att 

avse alla varor, m.fl. (Finanspolisen 2010, s. 13).  

 

Sedan de nya reglerna antogs 1 januari 2005 har revisorn haft en skyldighet att 

rapportera penningtvätt. En revisors roll är i förstahand att, utifrån en professionell 

skepticism, granska och kvalitetssäkra finansiell information (FAR, 2006, s. 19). När 

det gäller lagen (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism (penningtvättslagen) är avsikten inte att revisorn ska söka efter ett brott. 

Revisorns roll är att mera se över och reflektera över förhållanden som han har lagt 

märke till under revisionsarbetet, bl.a. vid granskning av bokföringen, VD och 

styrelsens förvaltning och om det kan ge upphov till misstanke om brott mot 

penningtvättslagen (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 4-5).  

 

I dag är penningtvätt inget brott i Sverige, vilket det är i många andra länder. Detta gör 

det svårare att komma åt de som är involverade i penningtvättsprocessen. För att kunna 

döma någon idag måste föremålet för penningtvätten kunna knytas till ett så kallat 

förbrott, med förbrott menas det brott som brottsvinsten kommer ifrån (Finanspolisen, 

2011, s. 12). I Norge har lagstiftningen kommit längre än i Sverige, de har gjort 

penningtvätt till ett självständigt brott. Norge kan även visa upp en högre 

rapporteringsgrad från revisorer när det gäller att få revisorer att upptäcka och 

rapportera misstänkt penningtvätt. Det finns sannolikt fler än en orsak till att svenska 

revisorer lämnar få rapporter om misstänkt penningtvätt. Det verkar dock inte vara 

bristande kunskap om vilka tekninker de kriminella aktörerna använder, utan problemet 

verkar snarare vara de befintliga systemens bristande förmåga att identifiera, värdera 

och utreda misstänkta fall av penningtvätt (Vesterhav et al., 2011, s. 16).  
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1.2 Problemdiskussion  
Finanspolisens årsrapport från 2010 visar att endast 7 av 12 218 penningtvättsrapporter 

inkom från en revisor (Finanspolisen, 2011, s. 24). Detta låter som en låg siffra med 

tanke på hur mycket insyn en revisor har i ett företag, samtidigt som revisorn ska ha den 

utbildning och kunskap för att kunna upptäcka misstänkt penningtvätt. I Norge ser 

siffrorna annorlunda ut, där inkom totalt 6 660 rapporter av misstänkta transaktioner 

under år 2010, 86 av dessa kom från revisorer (Ökokrim, 2011b, s. 22). Revisorerna i 

Norge rapporterar alltså många fler transaktioner än sina svenska kollegor,  vi tror inte 

att penningtvätt förekommer i någon högre utsträckning i Norge eftersom antalet 

penningtvättsrapporter totalt sett nästan är dubbelt så många i Sverige. Att revisorer 

lämnar många fler rapporter i Norge tycker vi därför är intressant att undersöka vidare, 

länderna är relativt lika varandra samhället i stort och när Transparency Internation 

rankade de länder med lägst korruption, hamnade både Sverige och Norge på top tio 

(Transparency International, 2011, s. 78). 

 

Att revisorer i Norge lämnar så många fler penningtvättsrapporter är anmärkningsvärt 

och intressant att undersöka vidare. Sverige och Norge liknar varandra på många sätt, vi 

tror inte att penningtvätt förekommer mer i Norge och är länder med mycket låg 

korruption båda länder räknas som top tio av de länder med minst korruption och  det är 

därför intressant att undersöka dessa skillnader närmare (Transparency International, 

2011, s. 78). 

 

Att kontrollera penningtvätt innebär kostsamma åtgärder för företag och samhället, 

därför förtjänar dessa kontroller än bättre analys av dess effekter, både bra och dåliga. 

Pengar kan förflyttas och tvättas rena på många olika sätt genom olika branscher och 

metoder, det medför svårigheter för regeringar att implementera en lag som fungerar för 

alla (Levi & Reuter, 2006, s. 289, 293). Penningtvätt är också ett begrepp som är 

svårdefinierat och är därför svårt att studera då själva konceptet är svårfångat. Är 

penningtvätt en separat aktivitet som häleri av en stulen tillgång eller är det bättre om 

det är tänkt som ett led i vissa sorters brott? Ett problem är att det verkar finnas en 

disjunktion mellan den rättsliga konstruktionen för penningtvätt och den analytiska och 

praktiska konstruktionen hur man ska se, tyda och tillämpa lagen i praktiken (Levi & 

Reuter, 2006, s. 291-292). Att göra utökade granskningar av transaktioner kan medföra 

en högre kostnad och kan påverka kundrelationen. Vad effekterna har blivit utav de 

åtgärder som genomförts i arbetet mot penningtvätt är osäkert (Levi & Reuter, 2006, s. 

289). Osäkerheten medför att det kan finnas tveksamheter kring revisorers och företags 

tillämpning av penningtvättslagen. Dessa orsaker kan vara en bidragande orsak och en 

anledning till att penningtvätt uppfattas som ett brett och svårtolkat begrepp som är 

svårt att förstå och tillämpa på ett praktiskt bra sätt. 

 

Revisorernas förhållningssätt till penningtvättslagen är därför    förhållandevis 

outforskat i Sverige och intressant att undersöka vidare. Det finns ett fåtal tidigare 

studentuppsatser som berört på hur revisorer förhåller sig till penningtvättslagen. Dessa 

är dock genomförda direkt efter penningtvättslagen ändrades 2009 och fokuserar mer på 

hur penningtvättslagen förväntades påverka revisorns arbete.  

 

Med detta som bakgrund känner vi att det finns ett behov att undersöka hur utfallet blev 

av den nya penningtvättslagen. Enligt statistiken lämnar revisorerna fortfarande få 

rapporter om misstänkt penningtvätt, vi vill undersöka och belysa de bakomliggande 

orsakerna som finns i revisorns arbete att upptäcka och rapportera penningtvätt. 
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1.3 Forskningsfrågor  
Hur uppfattar revisorn sin roll i arbetet att upptäcka och rapportera penningtvätt? 

 

Hur uppfattar andra aktörer revisorns roll att upptäcka och rapportera penningtvätt? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorn och andra aktörer ser på 

penningtvättslagen och förstå orsakerna till varför revisorer rapporterar så få misstänkta 

transaktioner. För att uppnå detta intervjuar vi Finanspolisen, Ökokrim, 

Brottsförebyggande rådet, Skatteverket, FAR och revisorer. Målet är att kunna belysa de 

åtgärder som behöver genomföras för att revisorers rapportering av penningtvätt ska 

förbättras. 

 

1.5 Avgränsningar  
Lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är den 

lagstiftning som reglerar revisorns roll i arbetet mot penningtvätt. Vi har valt att endast 

koncentrera oss på området penningtvätt och inte på finansiering av terrorism. 

 

Vi kommer att fokusera vår undersökning på revisorns roll inom området penningtvätt 

och de tillsynsmyndigheter som är av störst vikt för revisorer. Därför kommer vi inte att 

undersöka de andra tillsynsorganens roll i någon större utsträckning, vi kommer endast 

att kort redogöra för vad vilka dessa är och deras uppgift. 
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2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att förklara för läsaren hur vi genomfört arbetet med 

undersökningen. Inledningsvis motiverar vi vårt val av ämne och fortsätter med att 

förklara vår förförståelse, kunskapssyn, och angreppssätt. Sedan redogör vi för hur vi 

gått tillväga för att samla in empirin och motiverar vårt val av källor.  

  

2.1 Ämnesval 
Ekonomisk brottslighet är ett aktuellt och viktigt ämne i dagens samhälle. Ett område 

som har ökat de senaste åren inom området ekonomisk brottslighet är penningtvätt. 

Bekämpningen av penningtvätt har pågått i Sverige sedan början på 1990-talet. 

Penningtvättslagen har förändrats och utökats under åren, vilket lett till att fler 

yrkesgrupper innefattas av den. Trots detta finns det många anmälningsskyldiga 

yrkesgrupper som bidrar väldigt lite till rapporteringen av penningtvätt, revisorn är en 

av dessa yrkesgrupper. Då revisorer besitter mycket kunskap och har god insyn i 

företagen, borde de ha stora förutsättningar att motverka penningtvätt. Trots detta 

lämnar revisorer i Sverige väldigt få anmälningar till Finanspolisen. Vi tycker därför det 

är intressant att undersöka vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till den låga 

rapporteringsgraden. 

 

Valet av att undersöka revisorns roll i rapporteringen av penningtvätt var självklart då 

båda studenterna är intresserade av revision, samt att båda studenterna har fått 

anställning på revisionsbyråer. Möjligheten att få en fördjupad insyn i revisorns roll, 

ställningstagande kring dessa frågor och hur denne arbetar, samtidigt som vi får utreda 

ett intressant ämne har föranlett vår undersökning. 

 

2.2 Förförståelse 
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 

att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad 

han gör men först och främst förstå det han förstår. Och acceptera att jag inte alltid 

förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera” (Kierkegaard 

1859, refererad i Böttiger & Nordström, s. 286). 

 

Med att finna henne där hon är och börja just där, som Kierkegaard (1859) skriver,  

menas att vi människor ofta gör ett stort misstag när vi tror att människor tänker på 

samma sätt som oss själva, när vi i själva fallet tänker väldigt olika. Våra hjärnor är 

olika disponerade vilket gör att vi tar in och tolkar intrycken runtomkring oss på olika 

sätt. Detta gör att responsen på ett intryck kan skilja sig från person till person. 

 

Förförståelse är en filosofisk term. Tanken bakom förförståelse är att varje tolkning som 

en individ gör förutsätter en föregripande förståelse. Tolkningen är därför aldrig i 

absolut mening förutsättningslös, utan vägleds av en förväntan (Nationalencyklopedin, 

2012). Hur en individ uppfattar och tolkar information kan därför ha sin grund i många 

olika orsaker, som exempelvis uppväxt, erfarenhet och utbildning (Patel & Davidson, 

2011, s. 30). 

 

Båda författarna av undersökningen har teoretiska kunskaper inom området redovisning 

och revision som vi har fått genom studier vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Utöver de teoretiska kunskaperna med inriktning mot revision, som erhållits under 

studietiden, har vi också förskaffat oss praktiska erfarenheter som går att relatera till 
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undersökningsområdet. Eriks praktiska erfarenheter har sin del i förtroendeuppdrag 

inom redovisning och revision. Utöver detta har han också arbetslivserfarenheter inom 

skatt. Petter har även han praktiska erfarenheter från förtroendeuppdrag inom 

redovisning och revision, han har även arbetslivserfarenhet som är 

redovisningsrelaterat. 

 

Båda studenterna har följts åt mestadels under studietiden. I dagsläget läser båda sin 

åttonde termin och håller på att avsluta sina studier. Under studietiden har vi fått en 

inblick i revisorns roll och deras arbetsuppgifter. Detta har skett mestadels i 

undervisning på C och D-nivå då inriktningen har legat mot revision. Under dessa 

moment har vi bl.a. undervisats av medarbetare från de stora revisionsbolagen, där 

vikten hela tiden har legat på att göra undervisningen så verklig som möjlig. Tonvikten 

har legat på att få en så tydlig inblick i revisorns vardag som möjligt, att få fundera och 

resonera kring revisors agerande och ställningstagande i situationer som uppstår i 

arbetslivet. Med detta som bakgrund har vi även deltagit i revisionscase i samband med 

studierna, där vi fått tillämpa de teoretisk kunskaperna praktiskt. 

 

Utöver studierna har vi också deltagit i revisionscase där vi fått implementera och testa 

teoretiska kunskaper i form av att revidera ett bolag. Erik har utöver detta deltagit i ett 

traineeprogram för ett av de stora revisionsbolagen. Traineeprogrammet gav en inblick i 

en revisors arbetsuppgifter, hur en revisor använder sig av sin kunskap, förnuft och 

värderingar, för att lösa svårigheter och utföra sitt arbete. Traineeprogrammet innebar 

ett flertal träffar på kontoret och gav en överblick hur en revisors arbete ser ut över ett 

helt år. 

 

Med dessa teoretiska och praktiska kunskaper som bakgrund, föreligger det en bred 

kunskap om revisorns arbete och agerande, vilket är en bra grund att stå på för att 

utforska revisorns roll i arbetet och rapporteringen av penningtvätt. Båda författarna 

känner varandra bra och har lärt känna varandras styrkor och svagheter, detta medför att 

det inte finns något problem med att man kritiskt kan granska varandras arbete, tvärtom 

finns det ett givande utrymme för diskussion. 

 

Genom att båda två har skaffat sig en del förkunskap samt att båda har fått arbete på 

revisionsbyråer, kan man vara kritisk till författarnas objektivitet i intagandet och 

tolkande av information, som är en stor del i det hermeneutiska synsättet. En brist på en 

sådan objektivitet skulle kunna leda till att revisorns arbete framställs runt 

penningtvättsfrågor och rapportering i en positiv bemärkelse. Patel och Davidson säger 

dock i sin bok  att en individs förförståelse är en tillgång och inte ett hinder för att förstå 

och tolka informationen. Detta ihop med att vi båda är medvetna om den risk som finns, 

innebär att vi kritiskt granskar och värderar den information vi arbetar med för att 

resultatet av vår undersökning inte ska bli missvisande (Patel & Davidson, 2011, s. 29-

30). 

 

2.3 Kunskapssyn 
Det vetenskapliga synsätt vi utgått från i denna undersökning är hermeneutiken. Det 

huvudsakliga syftet med detta synsätt är att tolka och förstå hur andra människor 

upplever sin situation, för att sedan undersöka vilken betydelse detta har för beslut och 

handlingar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). Från början utformades hermeneutiken 

för tolkning eller förståelse av texter. Att forskaren som analyserar en text ska utgå från 

det perspektiv upphovsmannen till texten haft, är den centrala idé som ligger till grund 
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för hermeneutiken (Bryman & Bell, 2005, s. 442-443). Hermeneutiken ligger också till 

grund för den kvalitativa metodteorin (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42), som vi 

kommer att förklara närmare i avsnitt 2.6 Metodval. 

 

Eftersom vi vill undersöka hur revisorns roll upplevs enligt penningtvättslagen och 

därigenom försöka förstå varför de lämnar så få rapporter om misstänkt penningtvätt, är 

den hermeneutiska forskarrollen optimal. För att bättre kunna tolka detta inledde vi med 

att fördjupa våra kunskaper i ämnet genom inläsning av litteratur, vetenskapliga studier 

och rapporter. Den förförståelse vi tidigare nämnt, är för en hermeneutisk forskare en 

tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  

 

Genom att vi använder oss av det hermeneutiska synsättet låter vi tolkningen växa fram 

under arbetets gång i enlighet med den hermeneutiska spiralen. Vi kan då justera vår 

kunskap som vår tolkning baseras på varefter vi stöter på ny information, erfarenheter, 

möten och nya idéer (Ejvegård, 2003, s. 22-23). Detta tror vi kommer medföra att vi 

med större sannolikhet kommer att förstå informationen från vår referensramen utifrån 

det perspektiv som upphovsmannen haft, vilket leder till bättre tolkningar och en mera 

hållbar empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 443). 

 

2.4 Angreppssätt 
Då vårt valda ämne saknar teoretisk utveckling har vi genomfört en explorativ 

undersökning. En explorativ undersökning är inte till för att formulera en teori, utan 

bidrar till att upptäcka och förstå problem (Williamson, 1981, s. 116). Fördelen med en 

explorativ undersökning är att den är flexibel och lätt att anpassa vid förändring 

(Saunders et al., 2009, s. 140), vilket även följer vårt arbete enligt den hermeneutiska 

spiralen. Även om utgångspunkten för undersökningen är explorativ, måste forskaren ha 

en uppfattning om vilka teman som ska diskuteras med respondenterna (Saunders et al., 

2009, s. 329). Utgångspunkten för undersökningen var bred, vi inledde med att 

undersöka hur penningtvätt fungerar och hur penningtvätt påverkar samhället i stort 

genom litteraturstudier. Då vi ville fokusera vår undersökning på revisorernas roll, 

fördjupade vi sedan våra kunskaper kring revisorns roll och vårt perspektiv krympte. De 

uppsatsseminarier vi haft tillsammans med andra studenter och de samtal vi haft med 

vår handledare har bidragit till att vi fått nya infallsvinklar på vårt problem och bidragit 

till en ökad uppfattning om vilka teman som är viktiga att diskutera med våra 

respondenter.  

 

När det gäller förhållandet mellan teori och praktik är det två olika angreppssätt som 

brukar nämnas, deduktiv eller induktiv metod (Holme & Solvang, 1997, s. 51). Vid 

deduktiv forskning utgår forskaren från den teori som finns inom ett område och 

härleder sedan en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. En 

forskare som arbetar induktivt utgår från empiri för att sedan dra generaliserbara 

slutsatser utifrån den och utveckla en teori (Bryman, 2011, s. 26, 28).  

 

Som vi tidigare nämnt är målet med undersökningen inte att utveckla en teori utan att 

försöka förstå problemet. För att göra detta har vi utgått från vår empiri och sedan 

försökt förstå varför revisorerna agerar som de gör. Vi kan därför inte säga att vi 

använder oss av ett rent induktivt angreppssätt. Bryman (2011, s. 29) menar att det är 

svårt att ge uttryck för entydiga distinktioner för ett angreppssätt som alltid gäller, det är 

bättre att uppfatta induktiva strategier som tendenser.  
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Patel & Davidson (2011, s. 23) menar att en forskare som arbetar induktivt följer 

upptäckandets väg. Detta är någonting som stämmer väl överens med hur vi arbetat med 

denna undersökning, vår hermeneautiska kunskapssyn och vårt val att göra en 

explorativ undersökning innebär att undersökningen har anpassats efter att vi gjort nya 

upptäckter och fått nya infallsvinklar på problemet.  

 

2.5 Metodval  
Vid klassificeringen av olika metoder brukar man skilja på kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data, tyngdpunkten ligger på prövning av teorier och utgår från den 

naturvetenskapliga modellen. En kvalitativ forskningstrategi lägger däremot vikt vid 

ord, betonar ett induktivt synsätt och lägger vikten vid hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011, s. 40). Eftersom det saknas teorier kring 

ämne kan vi inte generera några hypoteser att testa, är en kvantitativ strategi inte möjlig. 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 101) är en kvalitativ undersökning lämplig för 

frågeställningar där forskaren vill förstå hur personer eller grupper förhåller sig till ett 

fenomen, eftersom detta mycket väl stämmer in på vårt syfte med undersökningen valde 

vi att genomföra en kvalitativ forskningsstrategi. Att göra en kvalitativ undersökning 

följer även vår kunskapssyn, hermeneutiken, som ligger till grund för den kvalitativa 

forskningsmetoden (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 102). 

 

Explorativa kvalitativa undersökningar är speciellt användbara för att undersöka 

fenomen som saknar förklaring (Polit et al., 2001, s. 19). Genom de kvalitativa 

intervjuerna, där tyngdpunkten ligger på att skapa en djupare förståelse för de 

bakomliggande  orsakerna till ett problem, får vi möjligheten att ta del av 

respondenternas djupare syn på revisorns roll att motverka och rapportera penningtvätt 

(Bryman & Bell, 2005, s. 297-298). Detta ger oss möjligheten att uppfatta och tolka 

respondenternas åsikter, känslor och tonläge, samt att det ger möjligheten att ställa 

följdfrågor där vi känner att respondenten kan ge utförligare svar.  

 

Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att de ger oss möjligheten att förstå hur 

revisorerna agerar när de stöter på en misstänkt transaktion och förstå deras attityder till 

penningtvättslagen. Vi får även möjligheten att undersöka hur Finanspolisen, Ökokrim, 

Brå, Skatteverket och FAR ser på frågan. Den kunskap vi erhåller genom dessa 

intervjuer ger oss därför möjligheten att undersöka problemet mer utförligt och ger även 

respondenten möjlighet att belysa områden som denne anser är av vikt. 

 

En kvalitativ undersökning innebär även att vi kan granska enskilda fall och domar 

djupare som  komplettering till de semi-strukturerade intervjuerna (Bryman & Bell, 

2005, s. 71-72). I undersökningen har vi granskat två disciplinärenden som behandlats 

av Revisorsnämnden, där revisorer inte följt sina skyldigheter. Mellan år 2010 - 2012 

har vi funnit två disciplinärenden, dessa är benämnda: D 43/10 från 2010 och D 15/11 

från 2011. I dessa två disciplinärenden har revisorn brutit mot god revisionssed på flera 

punkter, en av dessa är att revisorn missat att ta  penningtvättslagen i beaktning. 

Disciplinärendena har fungerat som stöd åt de kvalitativa intervjuerna i vår analys, 

eftersom vi har kunnat jämföra respondenternas åsikter med den problematik som 

berörs i fallen.  

 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att den är svår att replikera på grund av att den är 

ostrukturerad och bygger på forskarens kreativitet (Bryman & Bell, 2005, s. 319). Vid 
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intervjuerna utgår vi från en intervjuguide vilket gör att respondenten får liknande 

frågor som utgångspunkt. Vi har dock inte följt intevjuguiderna fullt ut, utan ställt 

följdfrågor som inte finns med i dessa, men dessa mallar möjliggör för andra forskare 

att replikera denna undersökning efter egen förmåga, intervjumallarna finns i bilaga 1-6.  

Kvalitativ forskning har även kritiserats för att resultaten är svåra att generalisera till 

andra miljöer (Bryman & Bell, 2005, s. 320). Att kunna generalisera resultaten från 

denna undersökning är dock inte vårt mål, målet är att undersöka och belysa de åtgärder 

som behöver genomföras för att revisorers arbete och rapportering mot penningtvätt ska 

förbättras. 

    

2.6 Val av källor 
Vid en litteraturstudie är det viktigt att planera den noggrant för att säkerställa att man 

hittar relevant och aktuell litteratur. Det gör det möjligt att fastställa vilken forskning 

som nyligen publicerats inom området och hur vår forskning kan relateras till den 

(Saunders et al, 2009, s. 75). Det behövs även en grund att stå på för att kunna utforma 

intervjuguiden till vår kvalitativa undersökning. När vi påbörjade vår litteraturstudie var 

vår problemformulering inte fastställd, utan vi startade med att söka på vad penningtvätt 

är och hur lagstiftningen i Sverige ser ut. Problemformuleringen har sedan ändrats och 

preciserats under arbetets gång.  

 

Efter att vi undersökt hur penningtvättslagen i Sverige ser ut och upptäckt att revisorer 

lämnar väldigt få rapporter om penningtvätt varje år, valde vi att inrikta oss mot vad 

som kan orsaka detta. Vi sökte då vetenskapliga artiklar om detta och även rapporter 

från svenska myndigheter. Sökmotorn vi använt för att hitta vetenskapliga artiklar är 

Business Source Premier, de sökord vi använt är: ”money laundering”, ”training and 

development”, ”accounting”, ”auditing”, ”risk based approach” och ”auditor liability”. 

För att söka rapporter från myndigheter användes www.google.se, de sökord som  

användes var: ”rapport penningtvätt”, ”årsrapport penningtvätt”, ”penningtvättslagen” 

och ”myndigheter penningtvätt”.  

 

Generellt så finns det mycket artiklar om penningtvätt. Dock behandlar de flesta den 

problematik som finns inom banksektorn, få studier finns om hur revisorer berörs av 

penningtvättsproblematiken. Eftersom lagen är specifik för Sverige är det svårt att 

implementera internationell forskning i någon större utsträckning. Den internationella 

forskning vi använt oss av var inte direkt lämpliga för vår undersökning, men vi har 

använt oss av de avsnitt som passat vår undersökning. Antal rapporter från myndigheter 

om penningtvätt och tillämpningen av lagen var fler till antalet och berörde vårt 

problem mer direkt.  

 

2.8 Källkritik 
Att granska litteratur kritiskt är en av grunderna som forskning bygger på (Saunders et 

al., 2009, s. 61). Genom att förhålla sig kritisk till litteraturen görs en bedömning om 

informationen är sannolik eller inte (Patel & Davidson, 2011, s. 68). Enligt Patel och 

Davidson (2011, s. 68) är det viktigt ta reda på när, var och varför dokumentet 

tillkommit samt ta ställning till vem upphovsmannen är. Detta är någonting vi försökt 

följa när vi gått igenom litteraturen på området. 

 

Vi har strävat efter att våra källor ska vara så varierade som möjligt, men bristen på 

lämplig litteratur har gjort detta svårt. Många av de vetenskapliga artiklar som använts i 

undersökningen är från samma tidskrift, Journal of Money Laundering Control. Alla 
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artiklar i den tidskriften är dock peer reviewed (Emerald, 2012), vilket betyder att de är 

vetenskapligt granskade och höjer därför trovärdigheten. Ett flertal av våra källor är 

rapporter från olika myndigheter. Vi är medvetna om att myndigheter kan försöka 

vinkla sina rapporter för att framhäva sitt arbete. När det gäller hur revisorn ska förhålla 

sig till penningtvättslagen är de flesta källor hämtade från FAR, på grund av att FAR är 

de enda som har skrivit ett uttalande om hur revisorerna bör agera enligt lagen.    

 

2.9 Urval 
För att kunna genomföra en explorativ undersökning finns följande antaganden: ämnet 

saknar närmare forskning, respondenterna har personlig erfarenhet eller kunskap om 

ämnet som ska studeras och att respondenterna kan prata om ämnet (Wood & Ross-

Kerr, 2006, s. 122). Dessa antaganden har vi försökt uppfylla i vår undersökning. Som 

vi tidigare nämnt saknas närmare forskning om detta ämne, för att välja ut lämpliga 

respondenter utgick vi därför från att försöka ringa in de organisationer vi ansåg besitter 

högst kunskap om ämnet. Efter litteraturstudier och samtal med vår handledare, Tobias 

Svanström, valde vi att försöka intervjua Brå, Finanspolisen, FAR, Revisorsnämnden 

och Skatteverket. Vid ett samtal med vår handledare nämndes det att antal 

penningtvättsrapporter från revisorer i Norge var mycket högre än i Sverige. Det ledde 

till att vi kontaktade Ökokrim, som är Norges motsvarighet till Finanspolisen.  

 

Vi ville även intervjua revisorer för att undersöka hur de ser på penningtvättslagen, 

rapporteringen av misstänkta transaktioner och hur de ser på deras egen roll. Till 

skillnad från de andra aktörerna intervjuar vi inte revisorer som experter på området, 

utan de representerar hur revisorerna ser på dessa frågor. Vi valde att intervjua revisorer 

från både stora och små revisionsbyråer för att undersöka om deras syn på 

penningtvättslagen skiljer sig åt, om det är någon skillnad i utbildningsnivå och rutiner. 

För att kunna tolka något mönster mellan stora och små byråer valde vi att intervjua fyra 

revisorer, två ur vardera kategori. De revisorer vi intervjuat som arbetar på små 

revisionsbyråer har även erfarenhet att arbeta på de stora revisionsbyråerna, det gör att 

de kan belysa de skillnader som finns mellan små och stora byråer.  Som stora 

revisionsbyråer räknar vi ”the big four”, alltså Ernst & Young, KPMG, Deloitte och 

PwC. De byråer som har mindre än 20 anställda räknar vi som små revisionsbyråer.  

 

I Tabell 1 nedan, har vi gjort en sammanställning över samtliga respondenter vi 

intervjuat samt motiverat varför vi valt dessa.  

 

Tabell 1. 

Respondent - 

arbetsplats 

Motivering till arbetsplats Motivering för val av 

respondent 

Respondent A - 

Finanspolisen 

Finanspolisen är den myndighet 

som hanterar och analyserar 

rapporter om penningtvätt, är 

därför den myndighet med störst 

inblick i ämnet. 

Utbildad ekonom och 

arbetade en kortare period på 

revisionsfirma innan arbetet 

på polisen inleddes. Arbetat 

som polis i ca 30 år och på 

Finanspolisen sedan 

avdelningen startades år 

1994, har därför bred 

kunskap om hur 

Finanspolisen arbetar. 

Respondent B – Ökokrim är Norges motsvarighet Utbildad kriminolog och 
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Ökokrim till Finanspolisen. Då vi vill 

jämföra Norges och Sveriges 

penningtvättsrapportering är 

Ökokrim den myndighet i Norge 

som är mest relevant. 

varit anställd på Ökokrim i 

ett par år. Har mycket 

kontakt med de som är 

rapporteringspliktiga enligt 

norska penningtvättslagen 

och har därför kunskap kring 

norska revisorers tankar om 

penningtvättslagen. 

Respondent C - 

Bråttsförebyggande 

rådet (Brå) 

Brå lämnade en rapport år 2011 

på området penningtvätt, därför 

ansåg vi att de är väl insatta i 

ämnet och kan ge synpunkter på 

hur arbetet mot penningtvätt bör 

bedrivas. 

Respondenten är väl insatt 

frågor som rör ekonomisk 

och organiserad brottslighet. 

Respondenten arbetar även 

med olika forskningsprojekt 

kring dessa frågor och kan 

ge oss viktig information om 

hur arbetet mot penningtvätt 

fungerar.   

Respondent D - 

Skatteverket 

Skatteverket tar ofta emot 

rapporter från Finanspolisen och 

är den myndighet som är verksam 

i arbetet mot svartarbete. 

Jurist i botten och har arbetat 

med både brottsutredning 

och skatterevision på 

Skatteverket. Då 

respondenten har bred 

erfarenhet inom Skatteverket 

anser vi denne besitta god 

kunskap inom ämnet. 

Respondent E – 

FAR 

FAR är branschorganisationen 

för revisorer och rådgivare. FAR 

har skrivit ett uttalande om hur 

revisorer bör tillämpa lagen om 

penningtvätt och håller även i 

kurser i ämnet. Organisationens 

synpunkter är därför viktiga i 

denna undersökning. 

Är utbildad jurist och arbetar 

med förenings- och 

medelmsfrågor på FAR, har 

tidigare arbetat på 

Revisorsnämnden. 

Respondenten har därför en 

bred erfarenhet av revisorers 

frågeställningar och god 

kunskap om hur FAR 

arbetar. 

Respondent F - Stor 

revisionsbyrå 

En stor revisionsbyrå i Umeå. 

Ger oss möjligheten att 

undersöka hur en revisor som 

arbetar på en stor revisionsbyrå 

ser på penningtvättslagen.  

Är godkänd revisor och har 

tio års branscherfarenhet. 

Respondenten har dessutom 

erfarenhet av att upptäcka 

penningtvätt hos en kund. 

Respondent G - Stor 

revisionsbyrå 

En stor revisionsbyrå i Lund. Ger 

oss möjligheten att undersöka hur 

en revisor som arbetar på en stor 

revisionsbyrå ser på 

penningtvättslagen.  

Respondent G är 

auktoriserad revisor och har 

över trettio års 

branscherfarenhet. 

Respondenten har lång 

erfaranehet av revisorsyrket. 

Respondent H- 

Liten revisionsbyrå 

En liten revisionsbyrå i Umeå. 

Ger oss möjligheten att 

undersöka hur en revisor som 

arbetar på en liten revisionsbyrå 

Respondent H är godkänd 

revisor och har tio års 

branscherfarenhet inom 

yrket. Detta kombinerat med 
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ser på penningtvättslagen. att respondenten har arbetat 

på både en stor och liten 

revisionsfirma innan. 

Respondent I - 

Liten revisionsbyrå 

En liten revisionsbyrå i 

Stockholm. Ger oss möjligheten 

att undersöka hur en revisor som 

arbetar på en liten revisionsbyrå 

ser på penningtvättslagen. 

Respondent I är godkänd 

revisor och har över tio års 

branscherfarenhet. Även 

denna respondent har arbetat 

på en stor och liten 

revisionsfirma tidigare.  

 

 

Vi ville även intervjua Revisorsnämnden eftersom de är den tillsynsmyndighet som har 

tillsyn över revisorerna och är en av de myndigheter som ingår i samordningsorganet 

mot penningtvätt (Finansinspektionen, 2012, s. 3). Men efter kontakt med 

Revisorsnämnden fick vi svar att de inte hade möjlighet att medverka vid en intervju 

och hänvisade istället till FAR med motiveringen att de ansåg att FAR bättre kunde 

svara på våra frågor.  

 

För att få ytterliggare ett perspektiv på ämnet undersökte vi om Revisorsnämnden tagit 

upp några disciplinärenden mot revisorer där de inte uppfyllt kraven enligt  

penningtvättslagen. Vi har då sökt på penningtvätt på Revisorsnämndens hemsida och 

fick där sju träffar på penningtvätt, endast två av dessa var relevanta då övriga ärenden 

endast hade ordet ”penningtvätt” skrivet i ärendet. Vi har bara sökt på disciplinärenden 

nyare än år 2009, eftersom lagen ändrades det året, de två fall vi hittade är benämnda D 

43/10 (Revisorsnämnden, 2010) och D 15/11 (Revisorsnämnden, 2011). Dessa fall ger 

oss möjligheten att undersöka vad Revisorsnämnden tittar på när det gäller misstänkt 

penningtvätt och vilka påföljder en revisor kan få om denna inte följer lagstiftningen. 

  

2.10 Intervjuguide 
Eftersom vi genomför en explorativ undersökning vill vi göra intervjuprocessen så 

flexibel som möjligt för att lämna utrymme för respondenten att ta upp egna åsikter och 

tankar. Valet stod då mellan en helt ostrukturerad intervju eller en semi-strukturerad 

intervju, båda dessa går att använda vid en explorativ undersökning (Saunders et al., 

2009, s. 322). Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren mest av lösa 

minnesanteckningar som hjälp vid intervjun och kan liknas vid ett vanligt samtal. Vid 

en semistrukturerad intervju används en lista över specifika teman som ska behandlas, 

en s.k. intervjuguide, men respondenten kan fritt utforma svaren på sitt eget sätt. Valet 

föll då på den semi-strukturerade intevjun eftersom vår undersökning har ett 

förhållandevis tydligt fokus och att det krävs ett visst mått av struktur för att kunna 

jämföra respondenternas svar med varandra (Bryman & Bell, 2005, s. 362-366). 

 

Enligt Patel och Davidson är det viktigt att gå igenom intervjun för att kontrollera att 

alla aspekter är täckta i frågeställningen och att alla delområden blivit behandlade (Patel 

& Davidson, 2011, s. 86). Vi gick därför noggrant igenom varje intervju och skickade 

även frågorna till vår handledare får att få ytterliggare synpunkter. För att få ett så 

omfattande och utvecklande svar som möjligt från respondenterna konstruerade vi 

öppna frågor, som ofta startar med eller inkluderar orden vad, hur eller varför. Som ett 

komplement till dessa öppna frågor, använde vi oss av  följdfrågor när vi ville att 

respondenten skulle utveckla sitt svar ytterligare eller om vi ville fokusera en fråga på 

ett speciellt sätt (Saunders et al, 2009, s. 337-338). 
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Genom att studera tidigare forskning och rapporter från myndigheter upptäckte vi att det 

fanns en osäkerhet kring revisorernas arbete och rapportering av penningtvätt. Utifrån 

detta skrev vi sedan en intervjuguide till varje respondent. Till revisorerna skapades 

samma guide, till myndigheter och andra organisationer anpassades frågorna efter deras 

områden.  

 

2.11 Genomförandet av intervjuerna 
Vi har genomfört sju av intervjuerna via telefon och två genomfördes på respondentens 

kontor. Innan intervjuerna genomfördes, skickades frågorna ut till respondenterna via 

mail för att de skulle få möjlighet att förbereda sig och vi informerade om att intervjun 

skulle ta cirka 45 minuter. Tidslängden på intervjuerna varierade mellan 20 – 60 min, 

beroende på hur villig respondenten var att utveckla sina synpunkter och hur mycket 

kunskap som respondenten besatt om ämnet. Vid samtliga intervjuer har båda 

författarna deltagit, en av författarna var huvudansvarig för intervjun och den andra 

förde anteckningar och ställde även vissa följdfrågor om denne ansåg sig behöva mer 

information från respondenten. Vi har även använt oss av en diktafon vid samtliga 

intervjuer och spelat in hela samtalet. Fördelen med detta är att kan registrera 

respondenternas svar exakt vilket gör att vi minskar risken för feltolkningar. Risken 

med att spela in är att när man stänger av diktafonen kan respondenten bli mer spontan 

och ge värdefull information som man då missar (Patel & Davidson, 2011, s. 87), därför 

valde vi att ha diktafonen igång under hela samtalet. Det finns även en risk att 

respondenten blir hämmad vid en inspelad intervju, eftersom tanken på att deras ord 

kommer att sparas får dem att bli oroade (Bryman & Bell, 2005, s. 375). Innan vi 

startade intervjun frågade vi därför respondenten om den gav sitt godkännande till att 

intervjun skulle spelas in, samtliga nio respondenter godkände detta. Respondenten 

informerades vid intervjuns start att den skulle hållas anonym. Anonymiteten 

underlättar för respondenten att våga uttrycka sina tankar och åsikter (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 193).   

 

Fördelen med att göra en telefonintervju är att det kan vara lättare för respondenten att 

svara på känsliga frågor. Det finns också nackdelar, respondentens reaktion och 

kroppsspråk går inte se när de svarar på frågorna (Bryman, 2011, .s. 432 - 433), samt att 

respondenter är mindre villiga att delta i en explorativ diskussion (Saunders et al., 2009, 

s. 349). Det finns också forskning som tyder på att skillnaderna mellan en 

telefonintervju och platsintervju är ringa. I en studie av Sturges och Hanrahan (2004, 

citerad i Bryman, 2011, s. 432) genomfördes både direkta intervjuer och 

telefonintervjuer, de kunde inte påvisa att det blev några märkbara skillnader. När vi 

genomfört våra intervjuer har vi inte upplevt att det är någon skillnad på hur 

respondenterna reagerat när vi ställt frågorna. De två platsintervjuer som genomförts, en 

revisor på liten byrå och en revisor på stor byrå, gav ungefär samma svar som de 

telefonintervjuer vi genomfört med revisorer.   

 

2.12 Bearbetning av data 
Efter att varje intervju genomförts och spelats in, försökte vi transkribera den så snart 

som möjligt för att minnet av intervjun skulle vara färsk och att vi inte skulle bygga upp 

ett berg av tidskrävande transkriberingar. Att transkribera intervjuerna när minnet är 

färskt, gör att forskaren är medveten om och kan lättare reflektera över de val som görs i 

hanteringen av informationen och hur det kan påverka analysen. De tolkningar som 

forskaren presenterar ska byggas upp så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om 
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undersökningens trovärdighet (Patel & Davidson. 2011, s. 108). Att transkribera innebär 

att man reproducerar hela intervjun skriftligt, man skriver alltså ner allt som sagts under 

hela intervjun (Saunders et al., 2009, s. 485). Studien bestod av semi-strukturerade 

intervjuer, detta för att att det skulle finnas en viss struktur kring ämnet som 

respondenten och vi som författare skulle kunna hålla oss till. Detta ledde till att vi 

lättare kunde se och tolka mönster i respondenternas svar, vilket medförde att vi fick en 

bra överblick över den information vi fick genom de kvalitativa intervjuerna. Som ett 

komplement till intervjuerna, läste vi in oss och sammanfattade två disciplinärenden 

som tagits upp av Revisorsnämnden sedan den nya lagen om penningtvätt infördes år 

2009. För att kunna återknyta informationen till studiens syfte, har vi dokumenterat de 

tankar som har uppkommit under processens gång, vilket Patel & Davidson (2011, s. 

120) anser är viktigt inför den slutliga analysen. Innan transkriberingarna 

sammanfattades lästes hela textmaterialet igenom flera gånger, detta för att vi enskilt 

skulle få en bra överblick över vad respondenterna sagt. För att  kunna presentera den 

mest relevanta informationen utifrån studiens syfte och problemformulering, 

diskuterades och jämfördes de viktigaste punkterna mot respondenternas svar. Vi 

identifierade därefter fyra huvudteman som sammanfattningarna delades in i, dessa 

teman är: revisorns roll, syn på penningtvättslagen, rapportering av misstänkta 

transaktioner samt utbildning och information.  
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3. Referensram 
För att ge läsaren förståelse för ämnet inleds referensramen med att förklara begreppet 

penningtvätt, hur penningtvätt går till och hur penningtvättslagen ser ut i dag. Vi menar 

att förklaringen av penningtvätt är nödvändigt för att läsaren ska kunna skapa sig en 

förståelse för ämnet och kunna ta till sig resultat och slutsatser. I avsnitt 3.6 redogör vi 

för revisorns roll enligt god revisionssed och hur revisorn bör agera enligt 

penningtvättslagen. Kapitlet avslutas med en presentation av hur rapporteringen av 

misstänkta transaktioner från revisorer ser ut i Sverige och Norge.  

 

3.1 Definitionen av penningtvätt  
Begreppet penningtvätt sägs härstamma från mellankrigstiden i USA. Maffian i USA 

använde sig av en rad tvättinrättningar, så kallade tvättomater, för att blanda upp 

pengarna från narkotikaförsäljning, illegala spel och annan brottslighet som de drog in 

mycket pengar på. Huruvida denna historia är sann eller ej tvistas det fortfarande om, 

men på detta eller ett likande sätt kan brottsvinster förvandlas till legala inkomster. 

Detta genom att dagskassor sätts in på konton där de beskattas och sedan återinvesteras 

i den legala ekonomin (Vesterhav et al., 2011, s. 9). 

 

Det finns olika sätt och definitioner som används för att förklara vad penningtvätt är och 

hur den bedrivs. Det man dock ska ha klart för sig är att det är en verksamhet som hela 

tiden är under utveckling. Lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (1 kap. 5 § p. 6) definierar penningtvätt som: 

 

”sådana åtgärder 

 a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med 

brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att 

återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar 

förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen, 

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

har berikat sig genom brottslig gärning,” 

 

Daniel Vesterhav på Brottsförebyggande rådet (Brå) säger så här om penningtvätt: 

 

– ”Termen penningtvätt används som ett samlingsbegrepp, både inom lagstiftningen 

och av olika myndigheter för att beskriva hur transaktioner med pengar är kopplade till 

kriminell eller svart verksamhet”. 

 

-”Begreppet penningtvätt spänner över en rad olika företeelser och för att kunna 

diskutera trender och tendenser på ett mer överskådligt sätt delas de olika företeelserna 

in i olika kategorier som regelrätt penningtvätt, transaktioner som ett led i kriminell 

verksamhet och konsumtion av brottsvinster eller svarta pengar” (Finanspolisen, 2011, 

s. 20. 

 

Regelrätt penningtvätt är det område som är mest känt hos allmänheten och innebär att 

stora summor svarta pengar, eller pengar från bruttovinster, förs in i det finansiella 

systemet och ”tvättas rena”. Själva tvätten innebär att det skapas en falsk förklaring till 

pengarnas ursprung genom olika transaktioner. Att bedriva regelrätt penningtvätt kan 

vara relativt komplicerat och kostsamt. Med anledning av detta måste det röra sig om 

ansenligt stora penningsummor för att det ska vara lönsamt, vilket ofta är i relation till 

organiserad brottslighet (Finanspolisen, 2011, s. 20). 
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Penningmaskering är en annan form av penningtvätt och är en relativt vanlig företeelse i 

Sverige. Daniel Vesterhav på Brå menar att det idag är ett större behov av att få ut 

pengar ur det finansiella systemet än att få in dem, behovet att smutsa ner vita pengar är 

alltså större än att tvätta svarta pengar vita (Finanspolisen, 2011, s.21). 

Penningmaskering innebär alltså att man genom olika åtgärder skapar kontantflöden ut 

ur den legala verksamheten, dessa kan exempelvis användas för att betala svart 

arbetskraft (Grahn et al., 2010, s. 31-32). För att kunna betala svarta löner måste 

inkomster från lagliga arbeten, vita pengar med andra ord omvandlas till svarta pengar, 

för att inte kunna spåras av myndigheterna (Carlström et al., 2007b, s. 10). Syftet är på 

så sätt att dölja vad pengarna ska användas till istället för att dölja var de kommer ifrån. 

Eftersom svartarbete är en stor del av de pengar som idag tvättas i Sverige, kommer 

detta att förklaras närmare senare i teoriavsnittet.   

 

Konsumtion av brottsvinster är också en form av penningtvätt. Här spenderar kriminella 

personer svarta pengar på så kallade lyxvaror som exempelvis bilar och smycken. 

Denna konsumtion är svår att fånga upp i kontrollsystemet på grund av att det är svårt 

för de verksamhetsutövare i branschen att identifiera när det handlar om pengar som har 

en brottslig bakgrund. Genom att det knappt finns några penningtvättsrapporter som 

siktar in sig på lyxkonsumtion har Finanspolisen lite material att arbeta med 

(Finanspolisen, 2011, s. 21-22). 

 

Myndigheterna har blivit bättre på att slå mot brottsvinster. Detta har lett till att 

kriminella har börjat skriva över tillgångar på släkt och vänner för att undgå att dessa 

tillgångar förverkas av myndigheterna. På senare år har dock myndigheterna fått större 

möjligheter att förverka egendom genom förändringar i lagstiftningen (Brb 36 kap.). 

Avslutningsvis finns det även kriminella personer som försöker att ”ligga under radarn” 

och inte dra åt sig uppmärksamhet. Detta gör de genom att leva ett normalt liv hemma i 

Sverige, sedan åker de utomlands några månader där de spenderar pengarna 

(Finanspolisen, 2011, s. 21-22). 

 

3.1.2 Penningtvätt globalt 
Det är svårt att beräkna hur omfattande penningtvätt är, men uppskattningsvis rör det 

sig om 2,7 % av världens BNP, vilket motsvarar ca 1 600 miljarder USD, som tvättas 

varje år runt om i världen (SOU 2012:12, s. 56). Penningtvätt är utbrett och förekommer 

runt om i världen i olika stor utsträckning beroende på ett lands lagar och regler. Dagens  

moderna teknik gör det möjligt att tillgångar kan förflyttas på ett snabbt och effektivt 

sätt. Den teknologiska utvecklingen innebär en ökad levnadsstandard på vår jord, men 

den underlättar också att brott begås. Nya möjligheter med elektroniska pengar, 

överföringar, internetbanker och internetkasinon gör det lättare att bedriva penningtvätt. 

Detta möjliggör en öppen och integrerad marknad, där handel mellan två parter på olika 

platser på jordklotet kan ske på en sekund (He, 2010, s. 29-31). Den globala och öppna 

marknaden har lett till att behov hos befolkningsgrupper har förändrats, t.ex. genom 

lätttillgängligare handel och arbetskraft. Detta har gjort att det är svårt att utveckla 

regler som är heltäckande mellan institutioner och som även tar hänsyn till risken dessa 

olika institutioner utgör genom penningtvätt (Levi & Reuter, 2006, s. 293). Det medför 

också att det kan vara väldigt svårt med gränsdragningen för när ett lands lagar och 

regler ska gälla. Denna typ av pengar är också mer anonym än vanlig valuta, vilket leder 

till att det är svårt att skapa sig en kundkännedom om sina kunder. Lättillgängligheten 
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och den anonymitet som internet medför, gör att möjligheterna till att tvätta pengar 

genom internet är oändliga (He, 2010, s. 29-31). 

 

Det är därför  inte konstigt att finansiella institutioner som försörjer sig på att erbjuda 

tjänster som deposition, lån, valutaväxling och transaktioner är de vanligaste utsatta för 

penningtvätt. Med hjälp från finansiella institutioner, frivilligt eller inte, förflyttas 

kapital över länders gränser i ett försök att dölja spåren av dess brottsliga ursprung. 

Detta är något som de finansiella institutionerna är medvetna om, därför ligger arbetet 

långt fram för att upptäcka misstänksamma transaktioner som kan ha samröre med 

penningtvätt (He, 2010, s.  16-18). 

 

Internationaliseringen har lett till att man kan utnyttja skillnader i lagar och regler inom 

skattesystem och skattelagstiftning mellan olika länder. Genom att använda många olika 

länder när man genomför transaktioner blir det svårt för poliser och åklagare att följa det 

ursprungliga förbrottet som genererat den ekonomiska vinsten (Grahn et al., 2010, s. 39-

45). 

 

3.2 Metoder  
Det finns många olika metoder som man kan använda sig av för att tvätta pengar, några 

är redan nämnda i förbigående. Kapitlet inleds med att förklara hur pengar tvättas i tre 

steg. Vidare förklaras de penningtvättsmetoder som en revisor har störst sannolikhet att 

stöta på i sitt arbete. Andra vanliga penningtvättsmetoder finns tillgängliga i Bilaga 7. 

  

Penningtvätt är idag i stor utsträckning ett dynamiskt område som bedrivs i flera olika 

stadier, det är en process som ständigt är under utveckling och kan genomföras på 

många olika sätt. Grahn et al. (2010) förklarar penningtvätt med hjälp av den så kallade 

trestegsprocessen som består av stadierna: placering, disposition och integrering. Om 

man räknar med det brottsliga förvärvet och omhändertagandet/strukturering av de 

medel som ska tvättas, kan man säga att det rör sig om fem steg istället för tre. 

Trestegsprocessen är uppbyggd efter synsättet att pengarna som erhållits genom brott, 

ofta placeras i banker, företag och liknande utövare inom det finansiella systemet 

genom kontanta insättningar, detta är det första steget och kallas för placeringsstadiet. 

Nästa steg i processen är dispositionsstadiet, här flyttas pengarna runt mellan olika 

mellanhänder. Exempel på mellanhänder kan vara köp av fondandelar, värdepapper 

kapitalförsäkringar och andra liknande affärstransaktioner som man kan köpa tillbaka på 

goda villkor. Målet med detta är att distansera pengarna från det ursprungliga brottet. I 

det tredje och sista stadiet som kallas för Integreringsstastiet är pengarna att betrakta 

som vita och kan inte längre spåras tillbaka till förbrottet, de kan då användas efter 

ägarens behag (Grahn et al., 2010, s. 30). 

 

Den som tvättar pengar agerar ofta genom verksamhet i bolag, mellanhänder, 

infrastruktur, internationaliseringen och utnyttjandet av anonymitet på olika sätt. De 

vanligaste sätten de väljer att utnyttja är olika former av affärsverksamheter, det kan 

också ske genom användning av falska dokument och avtal. Det är heller inte ovanligt 

att man använder sig av målvakter och personer som yrkesmässigt uppträder som 

styrelse, legala företrädare, juridiska personer och ägare eller mellanhänder till olika 

bolag och föreningar. Det är sällan den riktiga ägaren till pengarna eller egendomen som 

syns utåt (Grahn et al., 2010, s. 39-45). Penningtvätt som  sker i olika former av 

affärsverksamheter ligger inom revisorns arbete och område, revisorns uppgift är att 

försöka finna och rapportera om dessa oegentligheter. Vi kommer nedan nämna 



18 

 

penningtvättsmetoder som ligger inom revisorns upptagningsområde. Att starta ett 

företag är vanligt för att skapa en legitimitet för brottsvinsterna. Företaget drivs utåt  på 

ett legitimt sätt, där man följer befintliga lagar och regler, men lägger in kriminella 

pengar som påstådd omsättning. Det är inte ovanligt att företagen senare kommer att 

utnyttjas för skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet genom de konton och 

tillstånd som de har. I de fall där företaget inte driver någon verklig verksamhet utan 

bara agerar som en fasad, är orsaken oftast att skydda de personer som står ansvariga för 

brotten. Denna form ger många möjligheter för brottsutövaren och är svår att upptäcka 

för utomstående eller myndigheter. När väl årsredovisningen har kommit in till 

Skatteverket är företaget försatt i konkurs och huvudaktören har redan många gånger 

startat ett nytt företag (Finanspolisen, 2011, s.14-16). 

 

3.2.1 Konkursbolag 
Det som här benämns som konkursbolag är ett bolag som kommer att gå i konkurs, 

vanligtvis inom ett år, utan att lämna någon bokföring efter sig. Eftersom bolaget saknar 

bokföring är det mycket svårt att se vad som hänt i bolaget, storleken på tillgångarna vid 

olika tillfällen, storleken på uttag ur företaget och hur stora utgifter som de haft. De 

personer som ligger bakom konkursbolagen vill inte synas utåt, därför företräds dessa 

bolag av målvakter. En målvakt kan vara en missbrukare som inte fattar några beslut 

alls angående bolagets affärer, utan bara finns på papperet som styrelseledamot för ett 

bolag mot en mindre ersättning (Skinnari et al., 2011, s. 34).  Vissa målvakter kan vara 

mer delaktiga och insatta i verksamheten, genom att exempelvis skriva fakturor och 

sköta kontakten med myndigheter (Carlström, 2007b, s. 101). 

 

Konkursbolagen används också för att kunna göra obeskattade uttag. Kontanterna tas ut 

av en målvakt eller av någon som genom fullmakt har tillgång till bolagets konton, 

oftast från växlingskontor i mindre poster på 10 000 – 25 000 kr. Dessa kontanter 

överlämnas sedan till de faktiska företrädarna för företaget. Avsaknaden av bokföring 

gör att det är svårt att i efterhand se hur stora vinster som funnits i bolaget och vart de 

tagit vägen. Om målvakterna erkänner att de haft någonting med verksamheten att göra, 

påstår de då att skulderna var högre än intäkterna och att detta var anledningen till 

konkursen (Carlström, 2007b, s. 102). 

 

3.2.2 Fasadbolag 
Fasadbolag kan vara långlivade och väletablerade företag som fungerar som ett 

gränssnitt mellan den svarta och vita ekonomin.  Dessa bolags bokföring kan vara helt i 

sin ordning och behöver inte gå i konkurs. Dessa bolag kan se ut på olika sätt, vissa 

fuskar bara någon enstaka gång medan andra har ekobrott som kärnverksamhet. 

Fasadbolag kan ibland bedrivas som en del i samma organisation som konkursbolagen 

för att upprätthålla en fasad mot myndigheter och kunder samt för att kunna ge 

gärningspersonen en legitim inkomstkälla. Brå har granskat flera förundersökningar och 

där framkommer det att många bolag som bokför falska fakturor i grunden framstår som 

seriösa och är väletablerade bolag på byggmarknaden (Carlström, 2007b, s. 103). 

 

3.2.3 Front och skalbolag 
Genom att använda sig av så kallade skal- och frontbolag kan man förvandla svarta 

pengar till vita. Skillnaden på de olika typerna av bolag är att ett frontbolag är en legal 

verksamhet som utövar ett syfte, tex en videobutik. Frontbolaget används till att blåsa 

upp intäkterna genom att man stoppar in pengar som har ett brottsligt ursprung i ett 

försök att blanda de svarta pengarna med den legala inkomstkälla som redan finns i 
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videobutiken, detta fenomen är vanligt i kontantbranschen. Skalbolag är inget annat än 

ett tomt skal. Skalbolag uppfyller inte kraven som är ställda för ett bolag. Bolaget har 

sedan inget riktigt syfte i sin verksamhet förutom att förvandla svarta pengar till vita. 

(He, 2010, s. 24-25). 

 

3.2.4 Falska fakturor 
En gärningsperson vill tömma ett bolag eller omvandla vita pengar till svarta pengar för 

att betala svart arbetskraft, kan använda sig av ett bolag som ställer ut falska fakturor 

(Finanspolisen, 2011, s. 21). En falsk faktura skapas genom att ett konkursbolag ställer 

ut en faktura till ett fasadbolag utan att konkursbolaget utfört några tjänster och betalas 

sedan kontant till konkursbolaget. Dessa pengar förs sedan tillbaka till företrädarna för 

det bolag som betalat fakturan, på så sätt undkommer de beskattning (Carlström, 2007b, 

s. 103). Dessa fakturor är svåra att skilja från riktiga fakturor från konkursbolag 

eftersom de lämnar samma spår efter sig, en faktura från ett bolag som gått i konkurs 

utan någon bokföring (Finanspolisen, 2011, s. 21). 

 

3.2.5 Factoringbolag 
En annan metod som kan användas för kontantuttag är att gå via factoringbolag. 

Konkursbolaget säljer då sin faktura till factoringbolaget som som sedan betalar ut 

pengar direkt i kontanter. Dessa pengar hamnar sedan hos gärningspersonen istället för 

hos konkursbolaget (Carlström, 2007b, s. 110). Att sådana affärsidéer dykt upp och kan 

anses lönsamma, är en bekräftelse på att penningtvättsregleringen har blivit effektivare, 

vilket gör att det är svårare att få tag på kontanter. De personer som driver 

factoringbolag styr även vilka transaktioner som rapporteras till Finanspolisen. Det 

innebär att dessa personer har kontroll över hela processen och det gör transaktionerna 

väldigt svåra att upptäcka (Finanspolisen, 2011, s. 21). 

 

3.3 Penningmaskering 
För att kunna betala svarta löner måste inkomster från lagliga arbeten, vita pengar, 

omvandlas till svarta pengar för att inte kunna spåras av myndigheterna. Arbetsgivaren 

behöver därför en metod för att föra ut dessa tillgångar från bolagskontot, utan att någon 

ska kunna bevisa vart de tagit vägen. Denna metod att dölja pengars destination brukar 

benämnas penningmaskering (Carlström, 2007b, s. 10, 97). Begreppet 

penningmaskering infördes 2007 för att skilja denna typ av skattebrott från penningtvätt 

(Carlström, 2007a, s. 48). Trots att penningmaskering skiljer sig från penningtvätt har vi 

valt att ta med detta i vår undersökning eftersom att de personer som arbetar i dessa 

verksamheter hanterar stora mängder kontanter och därmed avslöjas genom rapporter 

om misstänkt penningtvätt. Den stora skillnaden mellan dessa begrepp är att vid 

penningmaskering är kontanter målet och vid penningtvätt är ofta kontanter 

utgångspunkten. För att dölja sina svarta vinster måste gärningspersonerna som 

använder sig av penningmaskering tvätta vinsten som nästa steg i brottet, ofta genom att 

återinvestera i det egna företaget (Carlström, 2007b, s. 98). Det gör att dessa begrepp 

hör ihop. 

 

Som tidigare nämnts så måste gärningspersonerna ha tillgång till stora mängder 

kontanter för att kunna genomföra penningmaskering. Men stora kontantuttag kan 

resultera i en anmälan om penningtvätt. För att undvika detta tas ofta kontanter ut i 

mindre summor. Enligt Finanspolisen är det kontantuttag relaterade till svart arbetskraft 

som står för de flesta rapporter om misstänkt penningtvätt. Eftersom banker är duktiga 

på att göra sådana rapporteringar försöker gärningspersonerna att använda sig av andra 
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tillvägagångssätt för att få ut sina kontanter, två vanliga sätt är via växlingskontor och 

konkursbolag som säljer sin skuld till factoringbolag (Carlström, 2007b, s. 99). Vilket 

växlingskontor eller vilken bank gärningspersonen väljer, beror på var de har kontakter 

eller vet var de vet att det kommer att ställas färre frågor (Skinnari, 2011, s. 119). 

 

3.4 Svart arbetskraft 
Ett bevis på att penningmaskering är väldigt utbrett i Sverige kan ses i Skatteverkets 

rapport 2008:1, enligt rapporten är det totala skattefelet 133 miljarder kr och av dessa är 

66 miljarder svartarbete (Skatteverket, 2008, s. 56). Skatteverket definierar skattefelet 

som ”skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla skattskyldiga 

redovisade alla sina verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som i 

praktiken fastställs efter Skatteverkets kontrollinsatser”. Enligt Skatteverkets 

beräkningar uppgick skattefelet till 133 miljarder, vilket motsvarade ca 5 procent av 

BNP. Utav dessa kommer ca 66 miljarder från svartarbete. Svartarbete definieras i 

rapporten som utfört arbete som ska beskattas i Sverige, men som inte redovisas. 

Exempel på detta är svarta löneutbetalningar, svart försäljning i ett företag, oredovisade 

uttag och privata kostnader som dragits av på företaget (Skatteverket, 2008, s. 7).   

 

EU ställer krav på medlemsländerna att de ska omvandla svartarbete till reguljärt arbete 

genom olika åtgärder. Med detta vill EU förbättra det allmänna företagsklimatet, 

kvaliteten i arbetet för de berörda personerna, den sociala sammanhållningen samt de 

offentliga finansernas och de sociala skyddssystemens hållbarhet (Skatteverket, 2007, s. 

7). EU undersöker vartannat år skillnader och förändrade mönster i värderingar, 

attityder och beteende hos befolkningen i 20 europeiska länder. Där har de även 

undersökt frågor om svartköp och bidragsfusk. Bland dessa undersökta länder kan man 

se ett starkt samband att en högre beskattningsandel desto större andel av befolkningen 

har köpt svart (Skatteverket, 2006, s. 41). Desto högre skattesats ju mer tjänar man på 

att köpa eller arbeta svart.   

 

I vissa branscher förekommer svartarbete i större utsträckning än andra. Enligt tidigare 

studier är det störst risk för svartarbete i bygg-, städ-, restaurang-, flytt-, taxi- och 

frisörbranscherna (Skinnari, 2011, s. 40). Den bransch som länge utpekats som ett av de 

största problemområdena när det gäller ekonomisk brottslighet och där svartarbetet 

anses vara särskilt utbrett, är byggbranschen. Eftersom byggbranschen svarar för ca 10 

procent av den totala sysselsättningen i Sverige anses detta vara särskilt allvarligt. 

 

”Varje faktura från en byggare måste man ifrågasätta om den över huvud taget har 

någon relevans, eller om det bara är lögn. Om jag ska vara ärlig - Jan, 

entreprenadupphandlare” (Carlström, 2007b, s. 34). 

 

Vid storskalig svart verksamhet, där svart och vit verksamhet ibland blandas, måste 

gärningspersonerna se till att bokföringen ser korrekt ut. Om de inte sköter sin 

bokföring kan myndigheterna hitta fel i den redovisade delen. Dessa gärningspersoner 

har ofta även en separat del för den svarta verksamheten, detta för att undvika svinn och 

stölder från de egna leden. Gärningspersonerna måste därför hitta rätt personer som kan 

hjälpa dem, om de själva inte besitter rätt kunskap. För att kunna förstå alla skatteregler, 

konstruera upplägg och för att skydda verksamheten mot myndigheter behöver man få 

experthjälp. Advokater, revisorer, mäklare är experter inom sin områden och kan bidra 

med mycket kunskap i dessa frågor. Revisorer som förlorat sin auktorisation, på grund 

av uppdrag där de handlat i gråzonen, är exempel på experter som skulle kunna bli 
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involverade i en sådan verksamhet. (Brå, 2011:7, s. 37-39). Det faktum att advokater, 

revisorer och mäklares arbete bygger på professionalism, etik och disciplin, gör att det 

är osannolikt att de skulle misstänkas för medhjälp till penningtvätt, vilket gör att 

penningtvätten kan göras på ett mer säkert och diskret sätt. Det kan också vara så att en 

revisor agerar som en legitim front för penningtvätt i ett företag  utan att han vet om det, 

på grund av företaget sköts på ett sådant sätt att det inte går att hitta något onormalt. 

(He, 2010, s. 27-29) 

 

Många uppdragsgivare har börjat med hårdare kontroller för att förhindra svartarbete. 

Ett exempel på detta är att en uppdragsgivare kontrollerade hur många som var anställda 

i ett bolag, för att undvika att inte bli fakturerade för fler än dessa personer. Men detta 

var inte tillräckligt, uppdragsgivaren kontrollerade nämligen inte hur ofta dessa fakturor 

kom vilket ledde till att gärningspersonen kunde fakturera med korta intervall för att 

även täcka kostnaderna för den svarta arbetskraften (Skinnari, 2011, s. 67). 

 

I Brå:s studie (Skinnari, 2011, s. 54) berättar många av intervjupersonerna att de blandar 

svart och vit verksamhet för att försvåra upptäckt. En intervjuperson berättar att han 

använde sig av fakturametoden för vissa kunder och kontantmetoden för andra, 

detsamma gällde för inköpen för att inte skapa obalans i bokföringen. För den svarta 

verksamheten användes kontantmetoden och hamnade inte i den redovisade 

bokföringen. Denna metod går dock inte att använda sig av om gärningspersonen vill få 

kontrakt från stora uppdragsgivare, de accepterar inte kontanthandel. För att undvika att 

revisorn fattar misstankar lägger många ner stora resurser på att se till att bokföringen 

ser korrekt ut. En revisor i Brå:s studie berättar följande: 

 

”Den som drev byggbolaget vinnlade sig om att göra allting rätt i bolaget. Alla moms 

var betald i rätt tid, det fanns knappast några kostnader i bolaget som kunde 

ifrågasättas. Det var ett ovanligt snyggt bolag. Alltid i tid, de hade en bra 

redovisningsbyrå som skötte bokföringen. Revisionellt fanns det i princip ingenting att 

anmärka på” (Skinnari, 2011, s. 68). 

 

En varningsklocka för revisorn är om bolaget har ovanligt kortlivade underentreprenörer 

eller använder sig av nyregistrerade bolag. Syftet med dessa kortlivade bolag är att 

försvåra för myndigheter och beställare vem som är ansvarig för den svarta 

verksamheten. Om det finns en lång kedja av underentreprenörer, minskar risken att 

beställaren och myndigheter upptäcker svartarbete. Det är idag lätt att nyregistrera ett 

bolag och förutsätter inte större förkunskaper (Skinnari, 2011, s. 68, 97). 

 

3.5 Penningtvättslagen 
I detta kapitel förklaras hur utvecklingen av penningtvättslagen sett ut i Sverige, hur 

lagen ser ut i dag och vilka som berörs av lagstiftningen. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av det nya lagförslaget att kriminalisera penningtvätt. 

 

3.5.1 Utveckling och implementering av penningtvättslagen 
Huvuddelen av de regelverk mot penningtvätt som implementerats i Sverige är baserade 

på internationella åtaganden, inte minst från EU. FATF, ett internationellt organ mot 

penningtvätt bildat år 1989, har ett stort inflytande inom bekämpningen av penningtvätt 

och utfärdade 40 rekommendationer för att bekämpa penningtvätt år 1990 (Grahn et al., 

2010, s. 53-54). Rekommendationerna var till för att förbättra de nationella 

rättssystemen vid bekämpningen av penningtvätt och hur finansiella institut skulle agera 
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för att inte användas för penningtvätt (Statskontoret, 2008, s. 13). Baserat på dessa 

rekommendationer genomförde EG det första penningtvättsdirektivet år 1991. 

Direktivets huvudsakliga syfte var att samordna insatserna för att förhindra att friheten 

för kapitalrörelser och friheten att tillhandahålla finansiella tjänster utnyttjas för 

penningtvätt (SOU 2007:23, s. 63). Detta ledde till att Sverige antog lagen om åtgärder 

mot penningtvätt som trädde i kraft 1 januari 1994. Lagen innebar att finansiella företag 

fick förbud att medverka vid vissa transaktioner, meddelandeförbud, krav på interna 

rutiner och utbildning, bevarande av handlingar, krav på identitetskontroll av kunder 

med vissa undantag i speciella angivna situationer, krav på granskning och rapportering 

till Rikspolisstyrelsen (Grahn et al, 2010, s. 53-54). 

 

Ett andra penningtvättsdirektiv antogs av EG år 2001. Direktivet innebar att fler fysiska 

och juridiska personer skulle omfattas, exempelvis advokater, fastighetsmäklare, 

godkända och auktoriserade revisorer, samt handlare av värdefulla föremål som säljs 

kontant för 15 000 euro eller mer. Detta ledde till en ändring av lagstiftningen i Sverige 

som trädde i kraft 1 januari 2005. Det är alltså nu revisorer blir skyldiga att utföra vissa 

kontroller och att rapportera till Finanspolisen vid misstänkta fall av penningtvätt. 

Undantag från rapporteringsskyldigheten är när revisorer uppträder som 

rättegångsombud, biträde eller försvarare. När denna lag infördes var revisorer 

förbjudna att under 24 timmar röja för kunden, eller någon utomstående, att de lämnat 

en rapport om misstänkt penningtvätt (Justitieutskottet, 2004, s. 5-6). 

 

År 2003 reviderade FATF de 40 rekommendationerna mot penningtvätt, bland annat för 

att ett mer riskbaserat synsätt och en utbyggd kundkännedom skulle få plats. Som ett led 

ur detta antog EU det tredje penningtvättsdirektivet år 2005 (Grahn et al., 2010. s. 50). 

FATF utvärderade Sveriges penningtvättsbekämpning år 2006, där kritiserade de 

Sverige för att de ännu inte implementerat det tredje penningtvättsdirektivet (FATF, 

2006). I Sverige föranledde detta en ny utredning som inleddes under våren 2006, med 

uppgift att ta fram ett förslag om hur implementeringen av det tredje penningsdirektivet 

skulle se ut. En ny penningtvättslag trädde sedan i kraft den 15 mars 2009 och fick 

namnet lagen (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Syftet med lagen är att förhindra att finansiell verksamhet och annan 

näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (Grahn et 

al., 2010, s. 56). 

 

Vid införandet av den nya penningtvättslagen har antalet fysiska och juridiska personer 

utökats markant. Som tidigare nämnts utvärderade FATF Sveriges arbete mot 

penningtvätt år 2006, i sin rapport gav de Sverige kritik för att endast godkända och 

auktoriserade revisorer innefattades av lagstiftningen och inte andra personer som 

arbetar med revisions- och bokföringstjänster (FATF, 2006, s. 7). Att även dessa 

personer ska vara rapporteringsskyldiga står även i FATF:s 40 rekommendationer, 

punkt 12 och punkt 16 (FATF, 2003, s. 7-8). Med hänsyn till detta föreslog därför 

regeringen att utöka de fysiska och juridiska personer som innefattas av 

penningtvättslagen. Förutom godkända och auktoriserade revisorer är nu även 

registrerade revisionsbolag, redovisningskonsulter, redovisningsbyråer och liknande, 

skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner (Prop. 2008/09:70, s. 60). Den nya 

lagen har även utökats med en rad andra verksamhetsutövare som ska rapportera 

misstänkta transaktioner till Finanspolisen, dessa är: 
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● Bank & Finans 

● Advokater 

● Penningförmedling 

● Fondbolag 

● Fastighetsmäklare 

● Försäkringsrörelse 

● Handel (antikviteter, konst) 

● Handel (ädelstenar, metaller) 

● Handel (skrot) 

● Värdepappersrörelse 

 

● Bilhandlare (handel med transportmedel) 

● Casino   

● Kreditmarknadsbolag 

● Pensionstiftelsser 

● Skatterådgivare 

● Valutaväxlingsföretag 

● Verksamheter för utgivning av 

elektroniska pengar 

(Vesterhav et al., 2011, s. 38) 

 

3.5.2 Penningtvätt – inget brott i Sverige 
Trots att den nya penningtvättslagen antagits, är självtvätt inget självständigt brott i 

Sverige i dag. De traditionella brotten häleri (Brb 9 kap. 6 §) och häleriförseelse (Brb 9 

kap. 7 §) samt penninghäleri (Brb 9 kap. 6a §) och penninghäleriföreseelse (Brb 9 kap 

7a §) är i dag det närmaste man kommer penningtvätt. Detta innebär problem eftersom 

man endast kan döma personer för penninghäleri som främjar möjligheterna för annan 

att tillgodogöra sig egendom från brott, eller personer som med uppsåt att dölja 

egendomens ursprung medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan 

sådan egendom som härrör från brottsligt förvärv. En gärningsperson som själv utför 

penningtvätt, kommer senare att benämnas som ”självtvätt”, kan alltså inte dömas för 

penninghäleri utan döms bara för det underliggande brottet. Detta gör att lagstiftningens 

roll blir att ta fram finansiell information om eller bevisning för de brott som pengarna 

är kopplade till (Vesterhav et al., 2011, s. 22-23; Swedish National Criminal Police, 

2007, s. 3). 

 

Endast ett fåtal penningtvättsfall har lett till åtal i Sverige sedan 1991. Dan Magnusson 

(2010) menar att det finns flera förklaringar till detta. En orsak är att myndigheterna 

måste bevisa att gärningspersonen erhållit pengarna genom ett förbrott. En annan orsak, 

som inte är helt ovanlig, är att en transaktion som rapporteras till Finanspolisen utgör 

det huvudsakliga brottet. Ett exempel på detta är när en person försöker tömma ett 

företags tillgångar genom att föra över dem till sitt privat konto. I en sådan situation kan 

överföringen inte sägas utgöra penningtvätt enligt penningtvättslagen, på grund av att 

självtvätt inte är ett brott i nuläget (Magnusson, 2010, s. 102-103).  

 

Ytterligare ett problem är svårigheten att identifiera en specifik tillgång ur de 

sammanlagda tillgångarna, eftersom syftet med penningtvätt är att dölja pengarnas 

brottsliga ursprung genom att beblanda pengar som har ett brottsligt ursprung med 

pengar från legala verksamheter. Detta gör  att den nuvarande penningtvättslagen är 

verkningslös i vissa avseenden. Andra länder, som är jämförbara med Sverige, har i 

många avseenden kommit längre. I exempelvis Norge är självtvätt av brottsvinster  

straffbart som ett enskilt brott (Finanspolisen, 2011, s. 9). Vi kommer att förklara 

närmare hur rapporteringen av misstänkta transaktioner ser ut i Norge i avsnitt 3.8. 

 

Ett nytt lagförslag att kriminalisera självtvätt har nu tagits fram på regeringens begäran 

(SOU 2012:12). Justitieminister Beatrice Ask är positiv till lagförslaget, hon menar att 

det är viktigt att komma åt de som skaffat sig vinster genom brott (TT, 2012). 

Utredningen föreslår att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur 
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brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Enligt förslaget 

ska även brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till 

penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse. Detta för att göra den 

straffrättsliga regleringen av penningtvätt mer överskådlig och lättare att tillämpa. 

Kopplingen till förbrottet ska också breddas och formuleras så att egendomen ska 

härröra ”från brott eller brottslig verksamhet”, detta för att lättare kunna visa en 

koppling mellan viss egendom och dess brottsliga ursprung (SOU 2012:12, s. 18). 

Utredningen föreslår även att pengar eller annan egendom som varit föremål för 

penningtvättsbrott ska kunna förverkas. Ett dispositionsförbud till ett värde som 

motsvarar vad som kan beräknas bli föremål för förverkande bör också införas (SOU 

2012:12, s. 20-21). Om förslaget går igenom är det tänkt att lagen ska börja gälla från 1 

juli 2013 (SOU 2012:12, s. 37). 

 

Att lagen skrivs om och ändras kan förhoppningsvis ge revisorer och myndigheter bättre 

förutsättningar i arbetet mot penningtvätt. När det finns bra lagar, policys och rutiner 

implementerade, är risken mindre att företag missköter sig. En dålig genomförd 

redovisning och revision ger incitament för företagare och företagsledningar att handla 

olämpligt, oetiskt eller olagligt i fråga om sina tillgångar (Malagueño et al., 2010, s. 

372-373). 

 

Murray (2011) har genomfört en studie om hur effektiv Englands 

penningtvättslagstiftning är. Den visar att åtgärder mot penningtvätt påverkar 

förekomsten av dessa brott, men eftersom penningtvätt är svårt att definiera blir det 

även svårt att åtala, vilket kan återspeglas i de få fällande domar som finns i England 

(Murray, 2011, s. 8-9). Osäkerheten kring hur man ska precisera, tillämpa och hantera 

penningtvättslagen kan därför ha en inverkan på varför det är så få fällande domar. För 

att få bukt med detta är det väldigt viktigt att hitta nya effektiva vägar för att kunna få 

fällande domar (Murray, 2011, s. 8-11). Ferwerda (2008) har genomfört en studie om 

åtgärder mot penningtvätt reducerar brott. Han drar slutsatsen att man kan få antalet 

brott att sjunka om man ökar sannolikheten att gärningspersonerna åker fast för 

penningtvätt och själva förbrottet,  inför hårdare straff, samt gör det dyrare för utövarna 

att tvätta pengar (Ferwerda, 2008, s. 15-16). Murray (2011) menar att ett nytt synsätt 

behövs för att man ska kunna åtala mot penningtvättsbrott, konceptet att åtala mot 

penningtvätt genom förbrottet är gammalt. Han menar att det som behövs är en 

gemensam internationell lag som är tydlig och mer lätthanterlig för att kunna koppla 

pengarna till brottet. Detta är en ständig process men med tiden när lagen blir tydligare 

och mer implementerad i samhället samt att mer rättspraxis finns tillhands minskar 

förhoppningsvis brotten (Murray, 2011, s. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3.6 Revisorns roll 
I inledningen av kapitlet ges en allmän förklaring till revisorns ansvar och vad som 

ingår i revisorns arbetsuppgifter. Sedan ges en närmare förklaring av revisorns utökade 

ansvar och förpliktelser utifrån ekonomisk brottslighet och penningtvättslagen. 

 

3.6.1 Allmän roll 
I en existerande marknadsekonomi är revisorn anställd av företagets ägare och 

kapitalplacerare för att fungera som en objektiv part mellan ägaren och ledningen i ett 

företag (agentteorin) (Healy & Palepu, 2001, s. 10-12). Inom agentteorin finns det ett 

agentproblem som innebär att det finns ett förtroendeproblem mellan investerarna 

(ägarna) och företagsledningen (förvaltarna av företaget). Grunden till problemet 

baserar sig ofta på att det råder ett informationsglapp mellan företagsledningen och 

ägarna, samt att företagsledningen kan ha andra incitament än investerarna som ligger 

till grund för hur de fattar sina beslut. Med andra ord fattar de beslut utifrån deras egna 

intresse istället för investerarnas (Eisenhardt, 2001, s. 58). 

 

Syftet med revisionen är därför att ge en trovärdighet åt den ekonomiska informationen 

som ett bolag lämnar, detta är en viktig förutsättning för att näringslivet ska fungera på 

ett effektivt sätt (Moberg, 2006, s. 34). I alla företagsformer där ägarnas ansvar är 

begränsat ställs det specifika krav på hur siffrorna ska redovisas utåt. Det är viktigt att 

de olika intressenterna (investerare, anställda, myndigheter, staten, kreditgivare, kunder, 

leverantörer) ska kunna lita på informationen som företagen ger ut (Healy & Palepu, 

2001, s. 10-13). Felaktigt redovisad information skulle kunna leda till att intressenterna 

fattar felaktiga beslut som är baserade på den felaktiga informationen, vilket självklart 

kan få stor påverkan på deras privata ekonomi men också på samhället i stort. Därför är 

det väldigt viktigt att kunna lita på att de uppgifter som presenteras är korrekta (FAR, 

2006, s. 19). 

 

Revisorn är den person som utför revisionen och kan beteckna en person som är vald 

revisor i ett företag, en förening eller annan sammanslutning. Det kan också vara en 

person som yrkesmässigt sysslar med revisions-och redovisningsfrågor och andra 

närliggande frågor. En vald revisor kan med andra ord vara allt från ifrån den högt 

kvalificerade yrkesrevisorn till lekmannarevisorn (FAR, 2006, s. 11-12). En revisors roll 

är att kvalitetssäkra information som finns i olika bolag och föreningar (Johansson et al., 

2005, s. 15). Målet för revisorn är att planera, granska, bedöma och uttala sig om 

företagets årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning (Johansson et 

al., 2005, s. 17). . Granskningen ska vara tillräckligt omfattande och ingående för att 

uppfylla god revisionssed (SFS 1999:1079, 5 §). Det är revisorns skyldighet i enlighet 

med revisorslag (SFS 2001:883, 19 §) att iaktta god revisionssed. För att god 

revisionssed ska följas är det viktigt att en revisor utför sitt uppdrag med en opartiskhet 

och självständighet samt att han eller hon är objektiv i sina ställningstaganden. 

 

För att säkerställa att revisorn följer god revisionssed står de under tillsyn av 

Revisorsnämnden. Revisorsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att se 

till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov samt att ha tillsyn över 

revisorerna (Revisorsnämnden, 2012). FAR är revisorernas och rådgivarnas 

branschorganisation och har i uppgift att utveckla branschen samt att se till att revisorer 

och samhället i övrigt har tillförlitlig information och rätt kompetens. Detta genomförs 

genom utbildning, rekommendationer (FAR, 2011, s. 2).  
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Att vara den oberoende parten mellan ägare och företagsledning som kvalitetssäkrar 

information utgör fortfarande en viktig del i revisorns arbetsuppgifter, men revisorns 

roll och ansvarsområden har förändrats över tiden. I dagsläget kan en revisor utföra 

kontroller i sin kunds näringsverksamhet, tillhandahålla rådgivning inom många olika 

områden som har en naturlig koppling till revisorsyrket (Moberg, 2003, s. 37). Revisorn 

har också krav på sig att rapportera vid misstanke om att ett brott föreligger  

(Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 5-6). Att revisorn agerar som en rådgivare i en del 

frågor kan medföra vissa risker, att bli för involverad i företaget kan göra att revisorn 

känner sig som en del i företaget, vilket kan medföra att det blir svårt att fatta beslut 

utifrån sina principer och etiska värderingar. Duska (2005) skriver om revisorns 

skyldigheter mot samhället, han menar att en revisor alltid måste behålla sin 

professionell skepticism för att kunna bedöma vad som är etiskt riktigt i 

ställningstaganden som uppkommer i arbetet. Om drivkraften är andra saker som 

pengar, provisioner eller avgifter har revisorn glömt sitt ursprungliga, vilket är att vara 

till nytta för aktieägare och samhället i stort (Duska, 2005, s. 410, 423). 

 

3.6.2 Tystnadsplikt 
Tystnadsplikten regleras i Aktiebolagslagen (ABL) och återfinns i 9 kap. 41 §, den säger 

att revisorn inte får till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen 

lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om 

när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget 

 

Tystnadsplikten får dock brytas  i vissa fall, t.ex. om det finns stöd i ABL (2005:551) 

kap 9. 42-44 §§ eller penningtvättslagen (SFS 2009:62) 3 kap. 1 §. Revisorn har en 

skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke om brott föreligger eller om en misstanke om 

penningtvätt finns, detta utan att revisorn hålls ansvarig för ha åsidosatt sin 

tystnadsplikt. Det förutsätter dock att uppgiftslämnaren tyckte sig ha en anledning att 

uppgifterna skulle lämnas (Moberg, 2003, s. 201). 

 

3.6.3 Anmälningsplikt 
Revisorer ska verka för att lagstiftningen upprätthålls, även som de ser sig själva som 

oberoende aktörer. Sådana kontrollfunktioner och att revisorer är involverade i företags 

dagliga räkenskaper gör att de har en viktigt brottsförebyggande funktion. Därför har de 

sedan 1999 haft en förebyggande uppgift vid sidan av sin kontrollfunktion. Detta är 

deras anmälningsskyldighet enligt ABL 9 kap 42-44 §, den går ut på att revisorer ska 

anmäla brottsmisstankar till rättmätig institution vid misstanke om brott (Larsson, 2004, 

s. 6-7). Anmälan ska dock ses som den sista alternativet revisorer har att använda när de 

inte längre har några andra alternativ. Innan en anmälan ska göras är huvudregeln att 

revisorn är skyldig att underrätta styrelsen om sina iaktagelser utan oskäligt dröjsmål. 

En revisor ska alltid ompröva om han eller hon ska avgå från sitt uppdrag om denne har  

vidtagit åtgärder vid misstanke om brott (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 5, 12). 

 

Anmälningsskyldigheten ska inte påverka revisorn det dagliga arbetet, arbetsrutiner 

eller metoder. Avsikten är inte att revisorn ska leta efter brott, utan bara överväga om de 

förhållanden som iakttagits kring revisionsarbetet och bolaget är tillräckliga för att 

kunna garantera att bokföringen, styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning av företaget har skett på ett korrekt sätt (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 4-

5). När revisorn tillämpar det riskbaserade synsättet och gör en bedömning av 

väsentligheten och risken som finns i ett företag, kan det dyka upp varningssignaler 

under processens gång (Johansson et al., 2005, s. 162-163). Enligt 
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Ekobrottsmyndigheten bör en revisor jämföra den handling eller transaktion som väckt 

dennes uppmärksamhet, med beskrivningarna av de brott som omfattas av 

anmälningsskyldigheten (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 3). 

 

3.6.4 Granskningsskyldighet 
Det är dock väldigt viktigt att skilja på anmälningsskyldigheten som regleras i ABL och 

den skyldighet revisorn har att rapportera en misstänkt transaktion. 

Anmälningsskyldigheten enligt ABL förutsätter i de flesta fallen att det är styrelsen eller 

den verkställande direktören som är misstänkt för brott inom ramen för bolagets 

verksamhet. Skyldigheten att rapportera penningtvätt är inte begränsad till fall där 

penningtvätten inträffat tidigare genom någon särskild brottstyp eller utförts på en 

speciell plats eller av vissa personkategorier.  Det är med andra ord ingen brottsanmälan 

revisorn lämnar  när denne lämnar en rapport om penningtvätt enligt 

penningtvättslagen,  till skillnad från när en anmälan lämnas enligt ABL (FAR, 2012, s. 

9). 

 

Rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelserna om penningtvätt har också företräde 

framför en eventuell anmälningsskyldighet enligt ABL, det är då viktigt att notera att 

meddelandeförbud ska tas. En revisor som lämnat en rapport enligt penningtvättslagen 

har ingen skyldighet att lämna sitt uppdrag (FAR, 2012, s. 8-9), till skillnad mot ABL 

där revisorn är skyldig att ompröva om han eller hon ska avgå från sitt uppdrag om 

denne har  vidtagit åtgärder vid misstanke om brott (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 5, 

12). 

 

När varningssignaler gällande penningtvätt dyker upp är det revisorns uppgift att 

granska och utreda om transaktionerna utgör ett led i försök till penningtvätt (SFS 

2009:62, 3 kap. 1 §). För att kunna genomföra och en upptäcka 

penningtvättstransaktioner måste revision planeras noga. Vilket innebär att revisorn 

måste skaffa sig en tillräckligt bred kunskap om kunden som granskas för att kunna 

förstå vad som är att betrakta som en ”normal” eller ”onormal” transaktion. att det ska 

vara möjligt för revisorn att förstå vad som är att betrakta som en ”normal” 

eller ”onormal” transaktion (Moberg, 2003, s. 114). Utgångspunkten är att 

granskningsskyldigheten ska utföras enligt god sed  för ett revision och 

redovisningsuppdrag. Om revisorn upptäcker omständigheter som ger upphov till 

misstanke om penningtvätt och misstanken kvarstår efter ytterligare granskning ska den 

utan dröjsmål rapporteras till Finanspolisen. Finanspolisen är sedan den instans som 

behandlar och undersöker ärendet vidare. I FAR:s uttalande om penningtvättslagen, 

EtikU 11, ger de exempel på transaktioner som kan motivera närmare granskning, några 

av dessa är: svårigheter att identifiera kunden, betalningar som avviker från det normala, 

onödigt komplexa transaktioner, att motparten inte vill uppge ursprunget för en 

transaktion (FAR, 2012, s. 7-8). 

 

I samband med att en granskning av en transaktion har genomförts eller att uppgifter har 

lämnats till Finanspolisen gäller ett meddelandeförbud enligt penningtvättslagen. Detta 

innebär att revisorn inte får berätta för kunden eller någon utomstående om att 

informationen ifråga har lämnats vidare, meddelandeförbudet är inte heller 

tidsbegränsat. Penningtvättslagen har också företräde mot aktiebolagslagen, det vill säga 

att 9 kap 43§ i aktiebolagslagen som säger att styrelsen ska underrättas vid 

brottsmisstanke inte gäller (FAR, 2012, s. 9). 
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3.6.5 Kundkännedom och riskbaserat synsätt 
God revisionssed säger att revisionsbyråer måste ha bestämda policys och rutiner för att 

bestämma om de ska arbeta med en kund eller inte. Detta för att minska risken att 

komma i kontakt med oseriösa och kriminella kunder. Revisorn vill undvika sådana 

kunder, detta för att risken att det finns materiella felaktigheter eller oegentligheter i 

företaget och dess redovisning är större. De materiella felen och oegentligheterna vill 

undvikas för att slippa  rättsliga följder, försämrat rykte eller skadestånd för revisorn 

(Eilifsen et al., 2010, s. 16-17). 

 

Enligt penningtvättslagen är revisorerna skyldiga att vara aktiva för att förhindra att 

deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt. För att kunna bedöma den risk det innebär 

att jobba med kunden, är det viktigt för revisorn att skaffa sig information som förklarar 

vem kunden är och vad det är för typ av verksamhet kunden bedriver. Utgångspunkten 

är att revisorn ska tillämpa ett riskbaserat synsätt. Det riskbaserade synsättet bygger på 

revisorns objektiva bedömning om kunden, utifrån den kundkännedom revisorn har 

förskaffat sig (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 46-48). Kundkännedom skaffar sig 

revisorn genom en så kallad sökperiod, det är den tid då revisorn anskaffar sig underlag 

och kännedom för att kunna göra en bedömning om sin möjligt framtida kund. För en 

kund som bedöms ha mycket risk, är sökperioden längre och mer omfattande, detta på 

grund av att mer data behöver analyseras innan man kan godkänna en kund (Khalil et 

al., 2011, s. 685-687). 

 

Enligt lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

trädde i kraft den 15 mars 2009. I 1 kap 2 §  redogörs vilka som innefattas av lagen, 

några av dessa är godkända eller auktoriserade revisorer, registrerade revisionsbolag 

samt andra fysiska och juridiska personer som driver yrkesverksamhet som avser 

bokföringstjänster eller revisionstjänster. 

 

I penningtvättslagen nämns de grundläggande åtgärderna som ska vidtas för att uppnå 

kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder måste dock anpassas efter risken för 

penningtvätt som finns i bolaget. För att det riskbaserade synsättet ska fungera är det 

viktigt för revisorn att kunna bedöma risker och hantera situationer olika beroende på 

bolagets situation och bransch, något som inte är helt enkelt (FAR, 2012, s. 2). Med 

andra ord kan man säga att omfattningen av dessa åtgärder ska situationsanpassas från 

fall till fall beroende på vad risken är att penningtvätt kan förekomma. Vidare i 2 kap 3 

§ (SFS 2009:62) klarläggs de grundläggande åtgärderna för att uppnå kundkännedom, 

dessa är kontroll av: 

 

 Kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat 

tillförlitligt sätt. 

 Den verkliga huvudmannens identitet och inhämtande av information om 

affärsbindelns syfte och art, detta för att kunna utreda kundens ägarförhållanden 

och kontrollstruktur. 

 

Dessa åtgärder som är nämnda ovan ska revisorn vidta för att uppnå en grundläggande 

kundkännedom, dock får han själv avgöra hur omfattande de ska vara utifrån den 

riskanalys som har använts sig av för att bedöma kunden, affärsförbindelser, 

transaktioner och produkt (FAR, 2012, s. 2-3). Om risken för penningtvätt bedöms hög 

ska skärpta och mer noggranna åtgärder utöver de grundläggande åtgärderna vidtas för 

att uppnå kundkännedom. Bedömningen kan också leda till   att risken anses vara 
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särskilt låg, vilket medför att de grundläggande åtgärderna kan göras mindre 

omfattande. Åtgärderna för att skaffas sig kundkännedom ska vidtas vid etablering av 

en ny affärshändelse men även när det finns anledning att tro att tidigare uppgifter på 

affärshändelser inte är tillförlitliga (FAR, 2012, s. 3-4). 

 

Enligt lag (SFS 2009:62) 2 kap 5 § finns det  även undantag  från kraven på åtgärder för 

grundläggande kännedom. Grundläggande åtgärder för kundkännedom behöver inte 

tillämpas om kunden är en bank, försäkringsbolag eller en svensk myndighet. 

 

2 kap 9 § (SFS 2009:62) i penningtvättslagen slår också fast att kontroll av kunden och 

den verkliga huvudmannens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras 

eller en enstaka transaktion utförs. Vid identitetskontrollen bör revisorn vara vaksam, 

det finns exempel där gärningspersoner använt sig av falska identiteter (Skinnari, 2011, 

s. 66). Om revisorn efter vidtagna åtgärder fortfarande skulle känna sig osäker på 

kunden och på vem den verkliga huvudmannen är, ska ett affärsförhållande inte inledas 

(Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 47-48). 

 

Det gäller för revisorn att på ett praktiskt och effektivt sätt tillämpa dessa åtgärder och 

kontroller i sitt riskbaserade synsätt för att kunna bedöma sin kund. Genom att använda 

sig av det riskbaserade synsättet skaffar sig revisorn en kundkännedom. Detta är en 

process, där revisorn undersöker olika områden, som kunden måste uppfylla för att man 

ska kunna ingå ett avtal. Det kan vara företagets finansiella situation, struktur, 

internkontroll och bransch som är viktiga bitar att förstå för att kunna bilda sig en 

uppfattning om kunden ifråga. De olika områden som revisorn undersöker kallas för 

kundens affärsrisk, revisionsrisk och revisionsfirmans affärsrisk (Johnstone, 2000, s. 1-

3). Handlingar eller uppgifter som utgjort dokumentation av åtgärder för att uppnå 

kundkännedom, t.ex. avtal, kopior av identitetshandlingar och andra registreringsbevis 

ska bevars i minst 5 år efter att uppdraget upphört (FAR, 2012, s. 7). 

 

När det gäller kundens affärsrisk är fokus för revisorn eller revisionsbyrån att bedöma 

om hur företagets situation ser ut, om de visar positiva siffror, vad de har för kunder och 

leverantörer, hur branschen ser ut, samt forskning och utveckling. Revisionsrisken är 

risken att revisionsfirman gör en felaktig revision. Detta kan ha många olika orsaker, 

exempelvis att det är en komplicerad bransch att revidera, vilket gör att man kanske inte 

har tillräcklig kapacitet och kunskap i firman. Andra orsaker kan vara aggressiv 

företagsledning eller risk för felaktig information ifrån kunden, oavsiktlig eller ej. 

Firmans integritet och viljan att göra rätt för sig, har även den en stor del i om ett avtal 

ska ingås mellan kund och revisionsfirma. Revisionsfirmans affärsrisk är den sista delen 

i det riskbaserade synsättet (Khalil et al., 2011, s. 685-687). I denna fas gäller det att i 

förebyggande syfte förändra strategin för revidering, för att den ska vara anpassad på 

bästa möjliga sätt utifrån företagets risker. Saker som arvode, personalomfattning på 

uppdraget, kontroller, trender, företagets attityd och bransch är faktorer som spelar in i 

det slutgiltiga valet om ett avtal mellan de två olika parterna kan ingås (Johnstone, 

2000, s. 7). 

 

De faktorer som har störst vikt vid valet om ett avtal kommer att ingås eller inte, är dock 

företagets finansiella situation, tecken på oegentligheter och hur riskfylld branschen är. 

Johnstones (2000) studie visade på svårigheten för revisorer, att i ett förebyggande syfte 

kunna skaffa sig tillräcklig kundkännedom för att vara säkra på att det gör rätt när de 

ingår avtal med en kund (Johnstone, 2000, s. 1-3). Svårigheten ligger i att alla företag är 
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olika och måste därför granskas utifrån sina egna unika förhållanden. För att revisorn 

ska kunna välja bort de företag som visar tecken på penningtvätt, måste revisorn kunna 

skapa sig en tillräcklig förståelse för företagets verksamhet. För revisorn att känna till 

och förstå interna, externa förhållanden som bransch, kunder, försäljning, 

ekonomifunktion, finansiell situation, organisation, inköp och så vidare är viktigt för att 

kunna särskilja vad som hör till verksamheten och vad som inte gör det. Transaktioner 

eller andra affärshändelser som inte är kopplade till verksamheten, utgör inget riktigt 

syfte och ska därför betraktas som onormala (FAR, 2006, s. 33-39). En revisor som 

reviderar företag inom byggbranschen måste till exempel vara väl medveten att risken är 

större i den branschen än i en annan att stöta på felaktiga fakturor. Detta i ett försök att 

omvandla vita pengar till svarta för att finansiera svart arbetskraft, så kallad 

penningmaskering (Carlström et al., 2007a, s. 96-100). 

 

3.6.6 Avskaffandet av revisionsplikten för små företag 
Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för småföretagen. Med småföretag 

menas de företag som inte har en balansomslutning över 1,5 miljoner kronor, 

nettoomsättning över 3 miljoner kronor eller att antalet anställda överstiger 3 (SOU 

2008:32, s. 184) . I utredning SOU 2008:32 redogörs för grunden till varför man vill 

avskaffa revisionsplikten. Utredningen  menar att revisorn inte har något primärt 

huvudansvar för hur bokföringen och medelsförvaltningen sköts, revisorns uppgift är i 

stället att granska om företaget sköter dess funktioner lagenligt och i förekommande fall 

påtala missförhållanden och komma med förslag till förbättringar. Konsekvensen av 

avskaffandet av revisionsplikten blir dock att företagsledningen tappar en kompetent 

granskning och bedömning som kan förenas med rådgivning (SOU 2008:32, s 247). 

Enligt utredningen är antalet brottsanmälningar från revisorer marginell i jämförelse 

med anmälningar från Skatteverket och konkursförvaltare, de drar slutsatsen att 

revisorernas medverkan i kampen mot ekonomisk brottslighet inte har någon avgörande 

betydelse (SOU 2008:32, s. 228-229). Följden av avskaffandet av revisionsplikten ur ett 

brottsligt perspektiv är svårt att säga, men mer ansvar läggs på Skattverket som får en 

större gransknings och kontrollfunktion (SOU 2008:32, s. 140). 

 

3.6.7 Utbildning 
Enligt penningtvättslagen (5 kap. 1 §) ska verksamhetsutövare ha riskbaserade rutiner 

för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och även svara för att de 

anställda fortlöpande får den information och utbildning som krävs. 

 

Enligt FAR bör medlemmens företag fastställa en övergripande policy för åtgärder mot 

penningtvätt. Uttalandet tar även upp en mängd andra rutiner som företaget ska 

fastställa, några av dessa är: besluts- och rapporteringsordning om en transaktion kan 

misstänkas utgöra penningtvätt, identifiering av kund, meddelandeförbudet, granskning 

av transaktioner och bevarandet av handlingar. När det gäller penningtvättsfrågor ska 

även varje medlems företag  ha ett utbildningsprogram. En allsidig belysning av 

penningtvättsfrågorna ska ges genom att utbildningen bör vara riskbaserad och anpassas 

till de anställdas utbildningsbehov (FAR, 2012, s. 10). 

 

I en rapport från Finansinspektionen (2012, s. 9) uttalar sig Revisorsnämnden i 

utbildningsfrågan, de framhåller att Revisorsnämnden kommer lägga ökat fokus på 

frågor som rör penningtvätt. Revisorsnämnden kommer att verka för att FAR 

tillhandahåller sina medlemmar utbildning i penningtvättsfrågor och genomför 

informationsinsatser. Far Akademi tillhandahåller olika typer av utbildningar för 
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revisorer. Under hösten 2011 var en utbildning som behandlade kontanthandel och 

penningtvätt inplanerad, den utbildningen fick dock ställas in på grund av att antalet 

anmälda var för lågt (Finansinspektionen, 2012, s. 24-25). 

 

För att uppnå organisationens mål och förbättra prestandan på arbetet, behöver 

personalen utbildas (Karthik, 2012 s. 54). Karthik (2012, s. 60) menar att utbildning är 

nödvändigt för att få personalen på ett företag att hålla sig uppdaterad om förändringar 

inom branschen och besitta den expertkunskap som krävs för att utföra sin 

arbetsuppgifter. 

 

3.7 Myndigheternas roll i arbete mot penningtvätt  
Ekobrottsmyndigheten är ansvarig instans inom polisen för att utreda om ekonomisk 

brottslighet. Penningtvätt är en del av den ekonomiska brottslighet som starkt är 

förknippat med den ökande grova brottslighet som sker i landet. Ekobrottsmyndigheten, 

Brottsförebyggande rådet och Rikskriminalpolisen som Finanspolisen är en enhet i har 

därför ett mångårigt samarbete där relevant information kan utbytas, när det gäller 

brottsliga aktiviteter på penningtvättsområdet (Ekobrottsmyndigheten, 2011, s. 21). 

Brottsförebyggande rådet verkar för att minska brottsligheten och att öka tryggheten i 

samhället. Genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyg-

gande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott är de en viktig del i arbetet mot 

penningtvätt (Brå, 2012, s. 3).  

 

Finanspolisens huvuduppgift är att ta emot och granska alla rapporter om misstänkt 

penningtvätt. Upptäcks brottslighet i samband med granskningen ska informationen 

delges berörda polismyndigheter, detta kan till exempel vara Ekobrottsmyndigheten 

eller Skatteverkets skattebrottsenheter (Rikskriminalpolisen, 2011, s.18). Syftet med att 

olika myndigheter jobbar tillsammans är att man ska kunna använda sig av den 

varierande expertis och kunskap som återfinns hos dem på bästa sätt 

(Rikskriminalpolisen, 2011, s. 13). 

  

Skatteverkets uppgift är att utreda ytterligare på finanspolisen begäran om det finns 

någon substans i rapporten som lämnats till Finanspolisen. Märker man att det 

förekommer ekonomiska oegentligheter, är det Skatteverkets uppgift att samla in bevis 

och bygga ett åtal som är tillräckligt starkt för att hålla i rätten (Finanspolisen, 2011, s. 

19). Det långsiktiga målet är att skapa hållbara rutiner som kan bemöta framtidens 

ekonomiska brottslighet. (Ekobrottsmyndigheten, 2011, s. 21).  
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3.8 Rapportering av penningtvätt i Sverige 
Antal penningtvättsrapporter har under åren ökat i Sverige. Som Figur 1 nedan visar har 

antalet rapporter ökat från ett par hundra år 1995 till över tolv tusen rapporter år 2010 

(Finanspolisen, 2011, s. 24). Ökningen kan till viss del förklaras av att bankerna, som 

står för de flesta rapporterna, har infört bättre rutiner och skaffat sig intelligenta 

detekteringssystem. Företagen i kontantbranschen anses fortfarande vara dåliga att 

rapportera (Carlberg, 2009). 

 

 
Figur 1 (Finanspolisen, 2011, s. 24). 

 

Figur 2 visar hur rappporterna är fördelade över de olika rapporteringspliktiga 

företagen. Antalet rapporter från revisorer har inte har ökat nämnvärt, mellan år 2008 - 

2010 har det bara lämnats in två, åtta och sju rapporter av totalt 4 117 

rapporteringspliktiga revisorer. Att antalet rapporter från revisorer inte har ökat 

nämnvärt är svårt att säga, det kan vara flera underliggande orsaker som ligger till grund 

för det enligt Finanspolisen (Finanspolisen, 2011, s. 24). I snitt har 0,049 % av 

rapporterna som inkommit till Finanspolisen mellan år 2008 – 2010 varit från revisorer. 
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Figur 2 (Finanspolisen, 2011, s. 24). 

 

 

 

3.9 Rapportering av penningtvätt i Norge 
I Norge används inte begreppet penningtvätt, där används istället begreppet ”hvitvask”. 

Begreppet innefattar pengar, alla typer av egendom, tjänster och upplysningar (SOU 

2012:12, s. 125). En ny penningtvättslag trädde i kraft i Norge den 15 april 2009, som 

även den är ett svar på EU:s tredje penningtvättsdirektiv (Ot.prp. nr. 3, 2009, s. 10). 

Även i Norge ställer lagen krav på de rapporteringsskyldiga att genomföra 

identitetskontroll, registrera och bevara upplysningar, undersöka och rapportera 

misstänkta transaktioner samt att ha interna kontroll och kommunikationsrutiner 

(Hvitvasking, 2009a). Godkända och auktoriserade revisorer är rapporteringsskyldiga 

till Ökokrim, som är Norges motsvarighet till Finanspolisen. Om den 

rapporteringsskyldige misstänker att en transaktion har anknytning till en straffbar 

handling ska den personen först undersöka transaktionen närmare, om misstanke om 

penningtvätt sedan kvarstår ska en rapport lämnas till Ökokrim. I likhet med Sverige är 

en rapport om misstänkt penningtvätt i Norge inte en polisanmälan, utan syftet med 

rapporterna är att göra det lättare att upptäcka olika typer av brottslighet (Hvitvasking, 

2009b). Men den norska lagstiftningen skiljer sig från Sverige på några punkter. Som vi 

tidigare nämnt är självtvätt straffbart som ett enskilt brott i Norge. (Finanspolisen, 2011, 

s. 9) 
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Figur 3 nedan visar hur de rapporter som inkommer är fördelade över olika 

rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare i Norge. De flesta rapporter inkommer från 

banker och verksamheter som förmedlar betalningar. Enligt Ökokrim beror detta på att 

dessa branscher har bra kunskap om rapporteringsplikten, de har störst kundkrets och att 

de har omfattats av rapporteringsplikten längst. Statistiken visar att mellan år 2008 – 

2010 har revisorerna i Norge rapporterat 86, 97 och 78 misstänkta transaktioner, det 

innebär att 1,2 % av de rapporter som inkommer i Norge kommer från revisorer. 

Ökokrim anser att de rapporter som inkommer från revisorer är mer omfattande än 

rapporterna från banker och verksamheter som förmedlar betalningar och innehåller ofta 

information om flera personer och många transaktioner (Ökokrim, 2011b, s. 23) 

. 

 
Figur 3 (Ökokrim, 2011b, s. 22). 

 

Figur 4 nedan visar hur de rapporter som lämnats i Norge mellan år 2006 – 2010 är 

fördelade mellan olika organisationer. Totalt är det ca 600 olika organisationer som 

skickat in en eller flera rapporter. Statistiken visar att det är flest företag registrerade 

under revision som rapporterat, 138 olika företag. Dessa 138 företag har under samma 

tidsperiod lämnat totalt 382 rapporter. Den 30 maj 2011 fanns 1 311 

rapporteringsskyldiga företag i Norge registrerade under revision, det betyder att ca tio 

procent av dessa företag har lämnat en rapport mellan 2006 – 2010 (Ökokrim, 2011a, s. 

35-36). 
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Figur 4 (Ökokrim, 2011a, s. 35). 

 

 

Enligt ”Den norske revisorföreningen” (Norges motsvarighet til FAR), har de under 

hösten 2011 hållit i en kurs om penningtvätt där ca 1 100 deltog. De meddelar att de får 

fler frågor om regelverket kring penningtvätt. De anser att kunskapen om 

penningtvättsregelverket är ökande bland deras medlemmar och att isen nu definitivt är 

bruten när det gäller rapporter från revisorer (Revisorforeningen, 2012). 
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4. Empiri 
I empirin återger vi våra respondenters åsikter. I inledningen ges det en kort 

beskrivning av varje respondent och därefter återges våra respondenters svar i fyra 

teman: revisorns roll, syn på penningtvättslagen, rapportering av misstänkta 

transaktioner och utbildning och information. 

 

4.1 Finanspolisen 
Respondent A. 

Telefonintervju, Stockholm. 

Tidpunkt: 2012-04-03 kl. 11.00 – 11.45. 

 

Finanspolisen är den myndighet som hanterar och analyserar rapporter om penningtvätt, 

är därför den myndighet med störst inblick i ämnet. Respondent A är utbildad ekonom 

och har arbetat inom polisen i ca 30 år. Innan arbetet på polisen inleddes arbetade denne 

på en revisionsfirma, sedan 1994 har respondenten arbetat på Finanspolisen. 

  

Finanspolisens arbete mot penningtvätt 
Respondent A förklarar att när en rapport inkommer till Finanspolisen, granskar de först 

transaktionen för att se om de kan knyta den till någon form av brott. Om de då 

upptäcker att en kriminellt belastad person genomfört transaktionen och att den inte 

stämmer överens med den vederbörandes inkomster, skickar de ofta någon form av 

underrättelse till det berörda polisdistriktet. Finanspolisen arbetar ibland även själva 

vidare med transaktionen för att se om de kan styrka någon form av brott. I några 

undantagsfall har de själva genomfört själva utredningen, men det var ganska länge 

sedan. På frågan om hur samarbetet med andra myndigheter ser ut, svarar respondent A 

att hos Finanspolisen finns ett samlingsorgan som heter Finansinspektionen, där sitter 

alla tillsynsmyndigheter som Fastighetsmäklarnämnden, Advokatsamfundet, 

Revisorsnämnden, Lotteriinspektionen och Finanspolisen. De har ett antal träffar per år 

där de tittar på utveckling. 

 

Revisorns roll 
På frågan vad respondent A anser att revisorernas roll är när det gäller rapportering av 

penningtvätt, säger respondenten att revisorerna får en form av expertroll. Eftersom en 

revisor  normalt sett är väldigt yrkesskicklig anser respondent A att en revisor snabbt 

borde kunna få en bild av vad som är rätt och fel i ett bolag. Revisorn får in 

bokföringshandlingar varje år och bör kunna upptäcka  om en transaktion inte är 

affärsmässigt betingande. Därför är revisorer en ovärderlig hjälp för rättsväsendet om de 

kan slå larm när någonting inte står rätt till. Respondent A menar att skumma 

transaktioner, oförklarliga lån och liknande, borde uppmärksammas i större omfattning. 

I utredningar som inte initieras av någon revisor kan man ibland upptäcka en konstig 

transaktion där en revisor borde kunnat slå larm tidigare. 

 

Eftersom en revisor har en ganska omfattande dokumentation och ofta träffat 

företrädare för bolaget, bör de ha en bra insikt i företaget. En revisor kan också vara väl 

insatt i den bransch kunden befinner sig i. Respondent A menar att då borde det ligga i 

sakens natur att det är lättare för en revisor att upptäcka misstänkta transaktioner när en 

fastighetsmäklare gör en affär med någon, det är svårt för mäklaren att göra en historisk 

kartläggning på köparen. Respondenten menar att samma sak gäller för en advokat som 

blir uppsökt av någon. Även fastighetsmäklare har krav på sig att göra kundkännedom. 
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Respondenten säger att de branscher med högst risk för penningtvätt är växlingsföretag 

och i branscher med mycket kontanthantering. I byggbranschen skulle revisorer kunna 

titta lite extra på kostnadsfakturorna och vilka som står bakom de bolag som man 

betalat ut pengar till. Det finns en problematik med att målvaktsbolag skriver 

kostnadsfakturor för att täcka upp de kontanta utbetalningarna, där skulle man kunna 

önska lite mer från revisorerna. Men där menar respondenten att det egentligen inte är 

penningtvätt utan skattebrott, då täcker man skattebrott och är då inte penningtvätt rent 

lagtekniskt, men i ordets bemärkelse säger man penningtvätt. 

 

På frågan vad respondent A anser om avskaffandet av revisionsplikten, svarar denna att 

om man släpper den kontrollmekanismen som en revisor är, så utökas 

manöverutrymmet för kriminella element att verka i bolagsbranschen. Under de trettio 

år som respondenten arbetat inom polisen, har denne upplevt skillnader. De 

yrkeskriminella utnyttjar välfärdssystemen allt mer, de har många bolag de gömmer sig 

bakom och olika typer av verksamheter med bulvaner. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondenten tycker att om revisorerna bokstavligt tillämpat penningtvättslagen borde 

det ha inkommit fler rapporter. Men respondent A tror att många revisorer sätter ett 

likhetstecken mellan en brottsanmälan och en rapport om penningtvätt, vilket inte är 

fallet. Att en rapport inte är en brottsanmälan är någonting som borde klargöras mer i 

lagstiftningen.   

 

Rapporteringen av misstänkta transaktioner 
Respondent A förklarar att enligt penningtvättslagen ska en revisor rapportera om den 

upptäcker en misstänkt transaktion enligt § 3:1 och att det är en låg grad av misstanke 

som krävs. Men respondenten tror inte revisorerna är medvetna om detta och säger så 

här: 

 

”Man drar likhetsteckan med att man gör en polisanmälan och att man gör en 

penningtvättsrapport, det är skillnad om man anmäler eller rapproterar ett brott” 

 

Respondent A poängterar att när man lämnar en rapport är det en transaktion man 

anmäler, man påstår inte att någon begått ett brott. Detta tycker respondent A borde 

klargöras mer för revisorernas fackorganisation, FAR, där alla revisorer är anslutna. 

Respondenten tror att många drar sig från att göra en rapport eftersom det blir lite otäckt 

och att det känns som det blir lite för stor dramatik runt det hela. Respondenten tror att 

en revisor vill göra en viss bakgrundskontroll och verkligen vara övertygad om att 

någonting inte står rätt till innan de gör en anmälan. 

 

Respondent A kan också tänka sig att Norges högre rapporteringsgrad bland revisorer 

återspeglar samhället de arbetar i, ett mindre land med mindre ekonomi har mer skärpta 

regler. De har också en annan definition av självtvätt och även självtvätt är ett brott, det 

vill säga att den egna befattningen av pengar kan utgöra penningtvätt. Respondenten 

kan tänka sig att begreppet är en del av detta och även att detta är en attitydfråga. Sen 

tror denne även att utbildning kan vara den största anledningen och som en följd av den 

attityden till det hela. 
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Utbildning och information 
Respondententen anser att revisorerna har dålig kunskap om när de ska lämna en 

rapport, att det krävs en mycket låg grad av misstanke verkar revisorerna inte vara 

medvetna om. Men att FAR varit tvungna att ställa in utbildningar om penningtvätt på 

grund av för få deltagare gör det svårt att få fram den informationen. 

 

 

4.2 Ökokrim 
Respondent B 

Telefonintervju, Oslo 

Tidpunkt: 2012-04-18, kl. 10.00 – 10.30. 

 

Ökokrim är Norges motsvarighet till Finanspolisen. Respondent B är utbildad 

kriminolog och har varit anställd på Ökokrim i ett par år. Respondenten har mycket 

kontakt med de som är rapporteringspliktiga enligt norska penningtvättslagen och har 

därför kunskap kring norska revisorers tankar om penningtvättslagen. 

 

Skillnad mellan Finanspolisen och Ökokrim 
Respondent B  inleder med att beskriva vad skillnaderna mellan Finanspolisen i Sverige 

och Ökokrim i Norge är. Norges motsvarighet till Finanspolisen kallas Enheten för 

finansiell etterretning (EFE) och är integrerad i Ökokrim, som är Norges motsvarighet 

till Ekobrottsmyndigheten. Respondenten menar att EFE är en speciell avdelning i 

Ökokrim som skiljer sig från de andra. De bedriver underrättelseverksamhet medan de 

andra driver med vanlig efterforskning och ekonomiska straff. Arbetsuppgifterna skiljer 

sig inte nämnvärt mellan Finanspolisen i Sverige och Norge, en sak som skiljer sig åt 

dock är att EFE följer upp de rapporter som inkommer. Respondenten förklarar att de 

förutom att ta emot och vidareförmedla underrättelseinformation har de också en roll 

mot de som rapporterar där de kan ringa och be om komplettering för att skärpa kvalitén 

på rapporten. På frågan om det finns ett samarbete mellan Ökokrim och den Norske 

Revisorforening svarar respondenten att det inte finns något formaliserat. 

 

Revisorns roll 
På  frågan om vad respondenten anser revisorns roll och ansvar är vid rapporteringen av 

penningtvätt, svarar denne att deras uppgift är att följa det som står i lagtexten. 

Revisorns ansvar för rapportering är att upptäcka olika typer av transaktioner som 

saknar syfte och är uppenbart misstänksamma. Respondenten fortsätter med att säga att 

det finns väldigt många olika sätt man kan tvätta pengar på och menar att revisorn själv 

är bäst på att avgöra om en transaktion är misstänkt eller inte. 

 

På frågan i vilka branscher respondenten tror penningtvätt förekommer mest, svarar 

denne att då får man gå på vad rapporterna visar. Enligt rapporterna är det i bygg, 

anläggning och restaurangbranscherna som penningtvätt är mest utbredd. Det handlar 

mycket om kontantverksamheter, även om det egentligen inte ska finnas några kontanter 

direkt i bygg och anläggningsbranscher så är det så ändå. 

 

Respondentens syn på att revisionsplikten har avskaffats för mindre bolag är något som 

Ökokrim inte är nöjda med. Deras åsikt är att det blir lättare att tvätta pengar på grund 

av detta, risken är att det blir en ökad ekonomisk brottslighet och färre rapporter. 
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Syn på penningtvättslagen 
Respondent B har ingen egentlig åsikt om hur penningtvättslagen är utformad i Norge 

idag utan menar att Ökokrim bara förhåller sig till den. 

 

På frågan vad man kan göra för att bekämpa själva penningtvätten, menar respondenten 

att Norges lag är tvådelad. Respondenten förklarar att penningtvättslagen handlar om 

hur man ska bekämpa penningtvätt, hur bankerna och rapporteringspliktiga ska 

bekämpa det. Vidare har de strafflagens § 317, som reglerar den faktiska 

penningtvätten, alltså penninghäleri. Respondenten menar att penninghälerilagen i 

Norge är speciell och förklarar att bevisplikten ligger på den åtalade. Respondent B 

menar  att det då är upp till den åtalade att kunna bevisa vad han har fått pengarna ifrån 

till skillnad från vanliga tillfällen när det är upp till polisen att bevisa. Det är med andra 

ord motsatt skyldighet och bevisplikt. 

 

Rapportering av misstänkta transaktioner 
På frågan hur misstankegraden ser ut och hur stark den ska vara i Norge säger 

respondent B så här: 

 

”Man ska rapportera på en vag misstanke, det är liksom en dålig magkänsla som man 

inte kan få bekräftat på rätt sätt, det är tillräcklig för att rapportera. vi förväntar bara 

att de beskriver den misstanke de har så gott som möjligt när de rapporterar till oss”. 

 

Respondenten menar att det är viktigt att få revisorerna att förstå detta, det är något som 

respondenten betonar i sin kontakt med revisorer. Det är viktigt att klargöra för 

revisorerna att Ökokrim inte kräver något färdigt efterforskat material, utan bara att de 

försöker beskriva sin misstanke så gott som möjligt. Respondenten säger sig inte veta 

hur de norska revisorernas kunskap inom penningtvättsfrågor och rapportering ser ut, 

men tror kunskapen kring området och när man ska rapportera är varierande. 

 

Varför rapporteringsgraden skiljer sig så mycket mellan Norge och Sverige, tror 

respondenten kan bero på att det har varit några stora uppmärksammade ekobrottsfall i 

Norge, där revisorer har brutit mot god revisionssed. Revisorernas påföljder av dessa 

förseelser har varit böter, att de mist sin revisorslicens och till och med hamnat i 

fängelse.  Respondenten menar inte att revisorer i Norge går runt och fruktar straff, men 

det har gjort att de har en högre kännedom i dessa frågor. Detta skedde för några år 

sedan vilket kanske kan förklara  att rapporteringsgraden i Norge har börjat sjunka lite. 

Respondenten menar att det är möjligt att norska revisorer kan ha en större kunskap 

inom dessa frågor, men om orsaken är dessa profilerade fall, tydligare lag eller mer 

utbildning har han svårt att säga. Vidare tror respondenten att de 65 rapporterna som 

revisorer rapporterade under 2011 inte var alla. Vidare  menar  respondenten att en 

rapport som inkommit från en revisor ofta är mera grundlig än tex en från en bank. Men 

detta är självklart när de sitter med alla räkenskaper och kundkännedom enligt 

respondenten. Detta medför att rapporter från revisorer ska tas på större allvar. 

 

Utbildning och information 
På frågan vem som är ansvarig för utbildning och informationsspridning inom 

penningtvättsområdet, svarar Respondent B att de inte känner sig ensamt ansvariga att 

föra ut information kring penningtvättslagen, det är något som revisorer är skyldiga att 

känna till enligt lag. Ökokrim håller en del föredrag för företag som önskar detta, dock 

känner inte Ökokrim att de bär huvudansvaret för att föra ut budskapet om 
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penningtvättslagen. Detta ligger på branschorganisationen, revisorsföreningen och 

Finanstillsynen. Men självklart kan man kontakta Ökokrim vid frågor och funderingar 

kring penningtvätt. Respondenten säger att han inte upplever att revisorer kontaktar dem 

så ofta för rådfrågning inom penningtvättsområdet. Respondenten tror att revisorer är 

ganska pålästa inom ämnet och många sitter inom organisationer som har bra koll på 

penningtvättsfrågor och går därför hellre internt med sådana frågor, det  kan hända att 

de även kontaktar Finanstillsynen som sitter på djup kunskap inom området.. 

 

Respondenten är osäker, men tror att det är Den norske Revisorforening som tar ett 

ansvar för att sprida ut information om  när en ny lag instiftas samt hur den ska tolkas 

och utövas i revisorsyrket. Även Finanstillsynen har ett stort ansvar när det gäller nya 

lagar och föreskrifter. Men  samtidig har att de stora revisionsfirmorna  egna resurser 

som fungerar och förklarar hur saker och ting ska göras. 

 

4.3 Brottsförebyggande rådet 
Respondent C. 

Telefonintervju, Stockholm. 

Tidpunkt: 2012-04-02, kl. 13.00-14.00. 

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) arbetar för att ta fram fakta och sprida kunskap om 

brottslighet. Brå lämnade år 2011 en rapport på området penningtvätt, därför ansåg vi 

att de är väl insatta i ämnet och kan ge synpunkter på hur arbetet mot penningtvätt bör 

bedrivas. Respondent C är väl insatt frågor som rör ekonomisk och organiserad 

brottslighet samt har arbetat med olika forskningsprojekt kring dessa frågor. 

  

Revisorns roll 
Respondent C menar att man kan se revisorns roll på många olika sätt. Respondenten 

tycker att man kan se revisorerna som en moralisk ryggrad. Revisorn har en viktig roll 

att uppmärksamma och hjälpa företagare att bedriva sina verksamheter på så bra sätt 

som möjligt. Ur ett penningtvättsperspektiv tror denne att den regelrätta penningtvätten 

är ganska svår att upptäcka för en revisor. Däremot tror respondenten att en revisor har 

större möjligheter att upptäcka penningmaskering, som är den andra typen av 

penningtvätt, möjligheten är större att stöta på något onormalt som t.ex. konstiga 

fakturor i form av belopp eller som inte har något direkt syfte till verksamheten. Även 

om revisorn inte skulle koppla det till penningtvätt skulle man kunna tänka sig att 

revisorn misstänker att företaget är utsatt för bedrägeri istället. 

 

Respondent C menar att  penningmaskering oftast sker i de klassiska branscherna som 

bygg, städ, rivning och restaurang där man vill få ut svarta löner. När det gäller den 

regelrätta penningtvätten är det svårt att säga specifika branscher, dessutom tror 

respondenten att penningtvätt inte förekommer i någon större utsträckning eller att man 

missar den helt enkelt.  Respondentens syn är ändå att det handlar om branscher där 

man har möjlighet att flytta runt pengarna för att kunna göra den här skiktningen som 

krävs. Om man tittar på rapporteringen till Finanspolisen så handlar det om parti och 

detaljhandel, transport, magasinering, uthyrning osv. I Sverige är de få som gör de 

riktigt stora pengarna för att man ska behöva tvätta pengarna, dessa pengar går till olika 

former av lyxkonsumtion istället. 

 

På frågan om vad respondenten tycker är revisorers ansvar att rapportera penningtvätt 

menar denne  att man kan se samma mönster med penningtvättslagen som  när lagen om 
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anmälningsskyldighet kom. Man kan tänka sig att revisorerna tycker att det inkräktar på 

deras tystnadsplikt, att de utövar en myndighetsroll, samt att det försämrar  relationen 

till kunden. Respondenten tror dock att revisorers attityd till penningtvättslagen och 

rapportering av misstänkta transaktioner kommer förbättras med tiden, som den gjorde 

med anmälningsskyldigheten. Respondenten tror inte heller att det ökade ansvar som 

läggs på revisorerna innebär ett problem och menar att en revisor smälter in i rollen 

efter ett tag, rollen som revisor omdefinieras över tid. Det är de gamla i 

revisionsbranschen som tycker att det kan vara jobbigt att rollen omdefinieras, nya som 

kommer in i branschen ser inte detta som ett problem. 

 

Respondenten tycker att avskaffandet av revsionsplikten kan har både bra och dåliga 

effekter. Att ha en revisor kan fungera som en legal front genom att det är så få revisorer 

som rapporterar penningtvätt idag. Samtidigt så minskar risken för gärningspersonen att 

bli upptäckt om revisorn inte finns.   

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent C är tveksam om en ändring av penningtvättslagen kommer göra någon 

skillnad, t.ex. att den skulle göras mer lik Norges penningtvättslag där penningtvätt är 

ett brott i sig.  Respondenten menar att det är försvinnande få domar för penninghäleri 

och är inte säker på att detta kommer ändras bara för att penningtvätt blir ett brott  i sig. 

Denne menar att informationen används mer som underrättelseinformation för att utreda 

själva huvudbrottet. Finansiella transaktioner kan vara användbara i t.ex. en 

narkotikautredning. I de fall där man inte lyckas bevisa huvudbrottet kan man kanske 

åtala personen för penningtvätt istället. Dock tror respondenten att det kan bli fler 

rapporter på grund av att man upplever att lagen blir tydligare, att det får en pedagogisk 

effekt. Respondenten avslutar med att säga att detta inte är signifikativt för Sverige utan 

att det ser ut så här i världen. 

 

Rapportering av misstänka transaktioner 
Respondent C tycker att rapportering av misstänkta transaktioner från revisorer de 

senaste åren i Sverige är låg och tycker att det borde finnas fler fall där revisorer faktiskt 

kan misstänka penningtvätt. Detta på grund av den insyn och tillgång till räkenskaper 

som de har. Siffrorna från Norge tyder på att det borde inkomma fler rapporter från 

revisorer även i Sverige.  Respondenten tror att det kan  finnas en rädsla över 

kundrelationen och att det kan vara en förklaring till att man inte rapporterar om 

misstanken inte är så stor. Respondenten tror att p.g.a. att revisorn har 

meddelandeförbud till kunden, kan många tycka det är jobbigt att ljuga. Därför är det 

extra viktigt att få ut budskapet att en rapport inte  ska påverka revisorn, eftersom det 

handlar om underrättelseinformation och inte brottsanmälningar, dessutom behöver man 

inte tala om för kunden att man har lämnat en rapport. 

 

Respondent C tror att  rapporter som kommer från revisorer skulle granskas mer 

noggrant av Finanspolisen än från andra rapporteringspliktiga, men konstaterar snabbt 

att det  har att göra med det är så få rapporter som inkommer från revisorer. Respondent 

C fortsätter att förklara att det är bankrapporterna som anses ha bäst kvalité. Det har att 

göra med att banken har en god relation till kunden, att de kan tyda mönster under en 

lång tid samt att de har automatiska datasystem som letar onormala beteenden. 

 

När det gäller tillsynen över revisorer säger respondent C så här: 
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”Om man kollar på penningtvättslagen när det gäller rapportering tror jag en 

nyckelfråga som vi inte varit inne på är tillsynen, den är på tok för dålig”.  

 

Respondenten tycker att det inte upplevs som ett krav att rapportera i dag, där kan det 

bli mycket bättre. 

 

Utbildning och information 
Respondent C menar att lagen är formulerad så att utbildningsansvaret ligger på varje 

enskild aktör, revisorerna själva och revisorsnämnden har tillsynsansvaret över dem. 

Respondenten tror att begreppet penningtvätt i dagsläget kan vara förvirrande, vilket 

leder till att man tror att det ska röra sig om komplicerade transaktioner eller starka 

indicier för att man ska rapportera, när det egentligen är tvärtom. Därför menar 

respondenten  att det  finns en viss försiktighet i tillämpningen av penningtvättslagen, 

man vill inte komma med grundlösa anklagelser. Men egentligen ska det vara tvärtom, 

det ska räcka med en misstanke, det handlar om underrättelseinformation och inte någon 

brottsanmälan. Respondenten tror att utbildning och information kring hur man ska 

tolka och handskas med penningtvättsfrågor spelar in och tycker att det behövs mer. 

Respondenten nämner ett exempel på hur rapporteringsgraden steg efter att 

Finanspolisen informerade fastighetsmäklare vid ett seminarietillfälle. Det var inga 

komplicerade saker utan mer hur rapporteringen går till, vad det är för typ av rapport, 

hur rapporten används av Finanspolisen och vad det är för typ av rapport som 

Finanspolisen är intresserad av. Den positiva responsen syntes inte bara i att antalet 

rapporter från mäklare som steg, utan också i det allmänna intresset, att fler mäklare 

hörde av sig till Finanspolisen med frågor kring tyda signaler osv.  Respondent C tycker 

att responsen av detta är ett bevis på hur viktigt det är att få ut information. 

 

Respondent C kan inte svara direkt på hur samarbetet mellan Finanspolisen och andra 

instanser ser ut, men rent generellt har Finanspolisen väldigt begränsade resurser och 

därför ser denne att Finanspolisen helt enkelt inte har tid att hålla i en mängd 

utbildningar och sprida information kring penningtvättslagen. Om kunskapen skulle öka 

kring hur Finanspolisen arbetar och vad de använder informationen och rapporterna till, 

samtidigt som man sänkte tröskeln för det man rapporterar in, skulle 

rapporteringsgraden öka. Norge är ett exempel som tyder på det. Det är en 

upplysningsfråga i grund och botten. Om alla rapporteringspliktiga skulle vara 

medvetna om att Finanspolisen är en stor underrättelseenhet, där deras uppgift är att 

lagra all information i ett penningtvättsregister för att sen matcha detta mot de rapporter 

som kommer in, skulle det vara lättare för revisorer att rapportera. I nästa skede om 

rapporten fortsatt skulle föranleda en fortsatt misstanke efter matchningen, skickas den 

vidare för ytterligare utredning till berörd brottsenhet. De arbetar sedan för att en 

åklagare ska se det värt att dra igång en förundersökning vilket i slutändan 

förhoppningsvis leder till en fällande dom. 

 

Får man ut mer information och lagen blir mer inkörd så blir det nog mer accepterat att 

lämna rapporter, Norge är exempel som tyder på det. Det är en upplysningsfråga i grund 

och botten. 
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4.4 Skatteverket 
Respondent D 

Telefonintervju, Stockholm 

Tidpunkt: 2012-04-20, kl. 10.15 – 10.45. 

 

Skatteverket tar ofta emot rapporter från Finanspolisen och är den myndighet som är 

verksam i arbetet mot svartarbete. Respondent D är jurist i botten och har arbetat med 

både brottsutredning och skatterevision på Skatteverket.  

 

Skatteverkets arbete 
Respondenten  säger att i dag fungerar Skatteverket mest som en mottagare av 

penningtvättsrapporter från Finanspolisen. Om Finanspolisen misstänker att en 

penningtvättsrapport berör Skatteverket skickas den direkt till dem. Då gör Skatteverket 

antingen en skatterevision eller skickar rapporten till deras underrättelseverksamhet, det 

är två olika verksamhetssystem. Skatteverket har inte själva någon anmälningsplikt 

eftersom de inte hanterar några kontanter som exempelvis banker och kreditinstitut. 

 

Revisorns roll 
Respondenten säger att det är svårt att upptäcka penningtvätt och att det krävs mycket 

utredning. Skatteverket upptäcker ibland fall där man försökt trixa mellan konton, göra 

många transaktioner som går via internationella banker och flyttas mellan bolag. Där 

krävs det stora komplicerade utredningar och det är sådant som Skatteverket gör. Men 

respondenten kan inte svara på om de kontaktar revisorer och vidtar åtgärder om 

Skatteverket upptäcker sådant som en revisor borde upptäckt och lämnat en rapport till 

Finanspolisen.   

 

Skatteverket har försökt göra många insatser mot svartarbete genom skatterevisioner 

och brottsutredningar. Nu har de startat informationskampanjer mot ungdomar för att 

försöka få in dem i den vita världen direkt. Respondent D får intrycket av att det nästan 

är okej bland ungdomar och i vissa branscher att arbeta svart. När det gäller 

bekämpningen av svartarbete säger respondenten att allt som revisorerna kan bidra med, 

genom att anmäla och tipsa, är av vikt i arbetet. Det är viktigt att revisorerna skriver 

orena revisionsberättelser när allting inte står rätt till. 

 

Skatteverket har ännu inte sett så mycket av effekterna av avskaffandet av 

revisionsplikten. Respondentens första tanke när revisionsplikten avskaffades för de 

mindre företagen var att det skulle bli större problem, att fler skulle starta företag utan 

att ha riktig koll på räkenskaperna, men de har inte sett något resultat av detta ännu. Det 

positiva med avskaffandet är att det är lätt att starta företag och att det ska gå att sköta 

utan revisor, det behöver inte automatiskt innebära högre brottslighet. Om man 

underlättar för företagen så finns det alltid en baksida, det underlättar även för dem som 

vill fuska. Men de brottsanmälningar Skatteverket gör varje år ligger på konstant samma 

nivå som tidigare, ca  4 500 anmälningar görs till åklagare varje år och där har de inte 

sett någon ökning. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent D menar att den lag vi tittar på, penningtvättslagen är ett mer administrativt 

regelverk som styr de finansiella instituten och banker och deras skyldighet att lämna 

anmälningar till Finanspolisen. Det nya lagförslaget är mer kriminaliseringen av 

penningtvätt. Respondent D säger att trots att tusentals rapporter om penningtvätt 
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inkommer till Finanspolisen varje år, är det väldigt få som leder till fällande domar. 

Respondenten tycker att det givetvis är bra att anmäla men att det även måste leda till 

någonting, där kan Sverige bli mycket bättre. 

 

På frågan vad respondenten tycker om att självtvätt skulle bli ett enskilt brott i Sverige 

är respondent C positiv och säger så här: 

 

”Ja, det går nästan inte annars. Jag sitter i OECD samverkan också, inte bara Norge 

utan nästan hela världen har något linknande penningtvättsbrott. Sverige står ganska 

utanför där och försöker förklara vad vi har för penninghäleribrott och hur det ser ut i 

Sverige är väldigt knepigt”. 

 

Respondent D tror att om Sverige inför det nya lagförslaget så kommer kanske 

Skatteverket att utreda mer penningtvättsbrott. Respondent D menar att det finns en 

stark koppling mellan skattebrott och penningtvättsbrott. Respondenten fortsätter med 

att berätta att Sverige är ganska ensam bland OECD-länderna att ha en lagstiftning om 

penninghäleri istället för penningtvätt, det är inte bara Norge. Enligt förslag från OECD 

ska varje skatteadministration på Skatteverket bli skyldiga att anmäla 

penningtvättsbrott, det finns inte i dagens lagstiftning. Skatteverket är idag skyldiga att 

anmäla skattebrott, bokföringsbrott och brott mot låneförbudet men inte 

penningtvättsbrott, för det finns idag ingen penningtvättsbrott enligt lagstiftningen. 

Respondent D säger att om Sverige inför det nya penningtvättsbrottet får Skatteverket 

ett annat fokus, vilket är bra. Respondenten tror att det skulle underlätta att få fällande 

domar eftersom det då skulle kunna bli en kombination av skattebrott och 

penningtvättsbrott. Det kan ju dock bli så att skattebrottet tar över penningtvättsbrottet 

eftersom det är större och konsumerar penningtvättsbrottet. Omvänt om det är ett större 

penningtvättsärende kan det ta över skattebrottet. 

   

Rapportering av misstänkta transaktioner 
Respondenten tror att anledningen till att Norge har fler rapporter från revisorer än 

Sverige beror på att man har ett annat fokus på penningtvätt i Norge. Om Sverige får 

den nya lagstiftningen om att kriminalisera självtvätt, får vi samma fokus på 

penningtvätt som Norge har. Även om det är kriminellt att tvätta pengar i Sverige tror 

respondenten inte att det uppfattas som kriminaliserat på samma sätt. Får vi en ny lag 

tror respondenten att rapporterna kommer att öka. Det handlar även om att höja 

medvetenheten hos revisorerna, att kanske genomföra en utbildningsinsats för vad de 

ska leta efter och så vidare. 

 

Respondenten tror att det nya lagförslaget om att kriminalisera självtvätt underlättar för 

revisorerna att lämna rapporter om misstänkta transaktioner. De administrativa reglerna 

som finns idag i penningtvättslagen säger klart och tydligt när revisorer ska anmäla, 

men om de kan se en tydlig koppling vad detta leder till kan det bli lättare att rapportera. 

Det underlättar att anmäla om den svenska lagstiftningen blir tydligare med att det är 

kriminellt att tvätta pengar. Det är viktigt eftersom det är en stor del av den organiserade 

brottsligheten att förvandla sin ekonomiska vinning till legala verksamheter. Där måste 

revisorerna komma in och säga till att det här är inte okej, de ska då göra en rapport. 

Respondent D är osäker på om Skatteverket upptäcker misstänkta transaktioner som de 

upplever att en revisor bör ha upptäckt vid revisionen. 
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Utbildning och information 
Respondent D anser att det behövs en utbildningsinsats för att höja medvetenheten om 

penningtvätt bland revisorerna i Sverige. Även Skatteverkets egna revisorer kan också 

behöva ytterliggare utbildning om penningtvätt för att kunna upptäcka det i de 

handlingar Skatteverket får in. 

 

4.5 FAR 
Respondent E. 

Telefonintervju, Umeå. 

Tidpunkt: 2012-05-04, kl. 13.15 – 14.00. 

 

Far är branschorganisation för ekonomiska rådgivare. Medlemmarna är auktoriserade, 

godkända revisorer samt en hel del redovisningskonsulter och andra ekonomiska 

rådgivare. FAR:s går ut på att representera branschen och på olika sätt försöka verka för 

sina medlemmars intressen. Respondent E är utbildad jurist och arbetar med förenings- 

och medelmsfrågor på FAR, har tidigare arbetat på Revisorsnämnden.  

 

Revisorns roll 
På frågan vad respondent E tycker om att revisorernas roll utökas, säger denne att det är 

många revisorer som klagar. Men angående penningtvättslagen tycker respondenten inte 

att det borde påverka arbetsbelastningen eftersom det inte ska utöka revisionen 

egentligen. Det är iaktagelser som görs i den sedvanliga revisionen som ska rapporteras 

och borde inte vara så betungande då det inte är så vanligt förekommande  med 

penningtvätt. 

 

Respondenten tror inte revisorerna skyldighet att rapportera penningtvätt påverkar 

kundernas förtroende för revisorn. Men säger att revisorn kanske har svårare att 

misstänka någon som revisorn har förtroende för, dock om en revisor skulle upptäcka 

någonting konstigt tror respondenten att revisorn skulle lämna en rapport. 

 

När det gäller avskaffande av revisionsplikten anser respondenten att de personer som 

ägnar sig åt penningtvätt  förmodligen väljer bort revisorn. Men respondenten säger 

också att om företaget haft revisorn tidigare och att denne inte upptäckt penningtvätt 

tycker nog gärningspersonerna att det är bra att ha en revisor eftersom det blir en 

kvalitetsstämpel. Men respondenten tror nog att fler väljer bort revisorn. 

 

De gånger FAR fått frågor från revisorer som misstänkt penningtvätt, har det rört sig om 

stora aktieägartillskott i form av kontanter där revisorn inte vet var aktieägarna fått 

pengarna ifrån. Men det är svårt för revisorn också att gräva för mycket i företagarnas 

privata förhållanden, det kan ju vara arv eller någonting sådant. De har även fått frågor 

där leverantörer till bolaget velat ha betalt i kontanter, då kan en revisor kontakta FAR 

och fråga hur de ska agera. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondenten anser att penningtvättslagen är svår att tillämpa och att det inte finns så 

mycket stöd i förarbetena. Så det blir mest att FAR återger lagtexten på ett annat sätt. 

Respondenten säger sig ha svårt att tyda vad som ska göras i många fall. Det största 

problemet med lagen är att den är väldigt generellt hållen. Den ska tillämpas av en 

massa yrkeskategorier som kommer i kontakt med den här typen av transaktioner på 

väldigt många olika sätt. Så den behöver förbättras på väldigt många olika sätt. 
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Respondent E poängterar att lagen om penningtvätt  handlar mycket om 

kontanttransaktioner och att revisorer inte kommer i kontakt med transaktionerna förrän 

långt efteråt. Respondenten anser att lagen är skriven för de som kommer i kontakt med 

sådana transaktioner och att man sedan lagt till några andra, som revisorer. Det gör att 

lagen blir svår att tillämpa eftersom de dragit alla över en kam. 

 

Rapportering av misstänkta transaktioner 
På frågan vad respondentens synpunkt är om revisors rapportering de tre senaste åren 

säger respondenten så här: 

 

”Ja vi har ju hört från Finanspolisen att man tycker att revisorer är dåliga på att 

rapporter och det ju gjort att vi försöker tackla det här på olika sätt. Men jag tror att 

det beror på att det finns en väldigt bred okunskap om den här lagen, inte bara inom 

revisionskåren utan också i hela Sverige” 

 

Respondenten menar att de flesta penningtvättsrapporterna kommer från banker, som 

har mycket mer kontakt med den här typen av transaktioner. Bankerna behöver inte ha 

någon misstanke utan de har olika sorters belopp som rapporteras. Vidare tror 

respondenten att okunskapen beror på att penningtvätt är inget vi förknippar med det 

vardagliga livet. När man tänker på penningtvätt så tänker man knark och organiserad 

brottslighet. Det ses nog inte som ett stort samhällsproblem av den breda massan i 

Sverige, vi är lite naiva i Sverige. 

 

På frågan vad orsaken är och vad det kan bero på att det är skillnader i rapporteringen 

från revisorer i Norge kontra Sverige tror respondent E att det kan bero på skillnaderna i 

lagstiftningen. I Norge omfattas fler förbrott av själva lagen, vilket gör att revisorn 

behöver fundera mindre kring om de ska lämna en rapport. Respondent E tror att 

revisorerna i Sverige lägger penningtvättsrapporter på samma nivå som 

anmälningsskyldigheten för brott. 

 

Utbildning och information 
På frågan om hur respondent E ser på utbildningen för revisorer angående 

penningtvättslagen, säger denne att FAR erbjuder kurser och att de har skrivit artiklar 

om ämnet. FAR:s roll är att stötta revisorerna, men var och en har ansvar för sin egen 

utbildning. De har även ett uttalande angående medlemmarnas tillämpning av lagen, 

EtikU 11. FAR har försökt att sprida kunskap , men respondenten menar att de inte 

heller har så mycket kunskap om penningtvättslagen. 

 

Respondent E har kontakt med mestadels revisorer som jobbar på mindre byråer och 

som inte har samma uppbackning internt. Frågorna berör olika saker som när de har 

hamnat i besvärliga situationer och när det inte riktigt vet hur de ska utforma 

revisionsberättelsen. När revisorer hör av sig till FAR rör det sig mestadels om ett 

konkret ärende som de inte vet hur de ska hantera, det kan vara ett 

penningtvättsproblematik, annan form av brott som måste anmälas eller helt enkelt olika 

associationsrättsliga regler där det finns osäkerhet kring hanteringen. När FAR får 

frågor från revisorer om penningtvättslagen handlar de flesta om misstankegraden, 

revisorerna vet inte när de ska rapportera. De vill inte misstro sin kund och ställer frågan 

om de måste lämna rapport till Finanspolisen. Respondent E vill också tydliggöra att det 

handlar om fem till tio frågor om penningtvätt årligen som respondenten får. 
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Utbildning om penningtvättslagen erbjuder FAR löpande och en ny utbildning är 

planerad hösten 2012. Men tidigare har utbildningarna fått ställas in på grund av att 

antalet anmälda varit för få, det har aldrig överstigit fyra anmälda. Respondent E menar 

att de borde gå ut med mer information till revisorerna. Men respondenten upplever det 

som att Finanspolisen inte prioriterar information från revisionsbranschen heller. 

Respondenten tror att det kan bero på att när en revisor ser en misstänkt transaktion kan 

det vara ett år efter att den ägt rum och att Finanspolisen kanske inte har så stor nytta av 

en rapport då. FAR har försökt få mer vägledning från Finanspolisen och respondenten 

hoppas att det kan komma. 

 

Angående hur FAR ska hantera penningtvättsfall har de rådgjort med Revisorsnämnden 

och Länsstyrelsen. De har också planerat att komma ut med mera vägledning angående 

detta. När det kommer en ny lag försöker FAR kommentera hur man ska tolka vissa 

saker. De har även löpande samordningsmöten med Bolagsverket och 

Ekobrottsmyndigheten. 

 

4.6 Stor revisionsbyrå 
Respondent F. 

Platsintervju, Umeå. 

Tidpunkt: 2012-04-13, kl. 09.00 - 10.00. 

 

Respondent F arbetar på en stor revisionsbyrå i Umeå, är godkänd revisor och har ca tio 

års branscherfarenhet.  

 

Revisorns roll 
Respondent F anser inte att lagen om penningtvätt har påverkat arbetet i någon större 

utsträckning. Det lilla som haft en direkt påverkan i respondentens arbete är att de ska 

kontrollera huvudmännen i bolagen, genom att ta in personbevis. Följden av 

penningtvättslagen blir därför striktare regler om vad som ska göras och dokumenteras, 

det är nu lagstadgat vad som ska göras vilket det inte var tidigare. Respondent F 

upplever inte att kundidentifikationen påverkar relationen till  kunderna och menar att 

granskning har gjorts innan också. Respondenten berättar att företaget han arbetar på 

har en tydlig policy de använder sig av när de granskar sina kunder och tycker inte detta 

har förändrats på grund av penningtvättslagen. 

 

På frågan om vem som är ansvarig för att upprätthålla penningtvättslagen svarar 

respondenten att ansvaret helt och hållet ligger på revisorn. Har revisorn följt de 

riktlinjer och policys som finns och stämt av det med byrån, har man en byrå som 

backar en. Men det är revisorns ansvar, det är den som ska göra jobbet. Respondenten 

menar att de jobbar med olika sorters risksyn beroende på bransch, vilket medför olika 

kontroller. Under många år har kontantbranschen varit i fokus. 

 

Angående revisorns roll inom penningtvättsområdet poängterar respondent F att de inte 

letar aktivt efter penningtvätt i revisionen, den delen tas med i den totala risksynen när 

man granskar ett bolag. Respondenten tycker inte att revisorns roll är för stor och 

kvalitén på revisorns arbete bör inte bli lidande av att revisorns roll blir större. Ett 

problem som kan uppstå till följd av revisorns mer utvidgade roll, är att kunden inte 

alltid förstår vad de får ut av att köpa en revision. Respondenten menar att desto fler 

saker revisorn ska kontrollera desto svårare blir det att förklara för kunden att de här 
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delarna måste kontrolleras enligt lag, utöver de delarna som tillför företaget någonting, 

det är ett paket man köper. 

 

Att revisionsplikten har försvunnit tror respondenten inte man har sett effekterna av än, 

men tror att det kan finnas än risk att man kan starta bolag och hantera stora summor 

pengar utan att man behöver en revisor, men respondenten tillägger att detta inte varit 

något större hinder innan avskaffandet av lagen heller. De som sysslar med penningtvätt 

är ofta ganska slipade. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent F tycker det är svårt att uttrycka sig om hur lagen fungerar, men har en 

känsla av att det kan vara svårt att se vad en rapport om misstänkt penningtvätt kan leda 

till. Respondenten menar att det krävs väldigt bra bevisning för att komma någonvart i 

nuläget. Respondenten ställer sig också osäker till om det skulle bli någon skillnad i 

rapporteringen av penningtvätt om lagen skulle skrivas om och bli ett självständigt 

brott. Möjligen att det skulle bli lättare att få upp ögonen för penningtvätt, vilket kan 

göra att det blir lättare att följa brottet. 

 

Rapportering av misstänkta transaktioner 
Respondent F menar att allt som kan anses onormalt inom företaget man reviderar ska 

granskas, hittas ingen förklaring till transaktionen föranleder det misstanke och ska 

granskas ytterligare. Kvarstår misstanken efter ytterliggare granskning skickas ärendet 

till personer inom företaget som arbetar med riskfrågor och hjälper till med hur revisorn 

ska agera, de beslutar sedan om misstanken ska leda till en rapport om misstänkt 

penningtvätt. 

 

Respondenten har haft personlig erfarenhet av att misstänka penningtvätt hos en kund. 

Det som föranledde misstanken var att beloppen och syftet med transaktionerna inte 

stämde överens med verksamhetens art. Respondenten hade därför aningar om att allt 

inte stod rätt till, men hade inte insyn i det bolag som mottog transaktionen och ansåg 

därför att de inte hade tillräckligt för att formulera en misstanke. 

 

Vidare tycker respondenten att antalet penningtvättsrapporter från revisorer är ganska 

låg, men tror att det beror mycket på hur pengarna tvättas. Många som sysslar med 

penningtvätt är duktiga på att maskera sina transaktioner, vilket inte ger indikationer på 

något onormalt i räkenskaperna. Enda sättet att upptäcka penningtvätt är att 

detaljgranska, men hur rättfärdigas det mot kunden när man inte har några indikationer 

på oegentligheter, dessutom blir det en högre kostnad för kunden. Respondenten har 

ingen direkt åsikt om att det inkommer fler rapporter om penningtvätt i Norge, men 

tycker siffrorna är intressanta. Det som är intressant är att ta reda på om revisorerna har 

fått andra direktiv än vi här i Sverige. Rent allmänt upplever respondenten att 

penningtvätt sker oftare i storstadsregionerna. 

 

På frågan om respondenten känner att Revisorsnämnden granskar revisorers arbete för 

att upprätthålla penningtvättslagen svarar respondent C: 

 

”Nää jag känner ingen som har blivit indragen i revisorsnämnden, man läser ju deras 

mål och fall ibland va, vi har ju ett antal ärenden som rör allt möjligt varje år som 

ligger hos revisorsnämnden men det är ingen som jag känner direkt har landat, det här 

kikar vi särskilt på.” 
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Utbildning och information 
På frågan om hur kontakten med myndigheter gällande penningtvättsfrågor och 

utbildning ser ut, svarar respondent F att de arbetar efter riktlinjer och policys som 

byrån har tagit fram. De har en central enhet med jurister som sköter kontakten med 

myndigheterna om vad som gäller när en ny lag som berör revisorerna tillkommer. 

Utifrån detta görs en bedömning vad som är relevant och vad som ska förmedlas i form 

av information och utbildning. Förmedling sker genom intranät, utbildningsprogram, 

interna kurser och professionella diskussioner på kontoret där relevanta och aktuella 

frågor tas upp. 

 

4.7 Stor revisionsbyrå 
Respondent G. 

Telefonintervju, Lund 

Tidpunkt: 2012-04-03, kl. 13.15 – 13.50. 

 

Respondent G arbetar på en stor revisionsbyrå i Lund, är auktoriserad revisor och har 

över 30 års branscherfarenhet.  

 

Revisorns roll 
Respondent G tror att penningtvättslagen påverkat revisorns arbete i väldigt liten 

utsträckning. Det enda som påverkat dem i praktiken är den kundkontroll som måste 

göras när de tar in nya kunder. På respondent G:s kontor är dessa kundkontroller samma 

som innan penningtvättslagen tillkom, det enda som skiljer är att identitetskontrollen 

utökats. Det beror på att den revisionsbyrå respondent G är anställd på  är ett globalt 

bolag, där kraven att ta in en ny kund är hårdare än vad själva lagen säger. Fördelen 

med att vara ett globalt bolag vid identitetskontrollen är att om bolaget som ska 

revideras har utländska ägare, kan det svenska kontoret ta hjälp av kontoret i det landet 

där ägarna verkar. Byrån kontrollerar inte någon bransch extra noggrant och har en 

skriftlig policy för hur denna kontroll ska genomföras. 

 

På frågan hur stark misstankegraden måste vara om man skulle hitta en transaktion som 

man är osäker på svarar respondenten så här: 

 

”Ja, det är svårt att svara på.- Om vi tittar på våra egna interna regler så är det så här 

att om en revisor eller revisionsmedarbetare kommer i kontakt med den här 

transaktionen som du säger så har vi då ett internt regelverk om hur vi ska agera. Det 

landar ju egentligen i knäet på våra interna jurister. Så egentligen så har jag ingen 

särskild uppfattning om hur stark den här misstanken ska vara. För att i praktiken så 

blir det inte jag, som enskild revisor inom byrån, som kommer göra den bedömningen. 

Det blir ju faktiskt våra jurister som gör bedömningen.  För så funkar det för oss.” 

    

Respondenten har inte stött på någon misstänkt transaktion i sitt arbete. Men det som 

skulle göra att respondent G tittar närmare på en transaktion, är om den beloppsmässigt 

är så stor att den är konstig i ett enskilt företag. Om företaget omsätter två till tre 

miljoner och det sedan finns en transaktion på en miljon, skulle respondenten definitivt 

undra vad det var, även transaktioner som i sin natur är märkliga skulle också 

undersökas närmare. Men respondenten menar att detta ingår i den vanliga revisionen, 

att försöka identifiera udda transaktioner. Problemet är att man kanske uppmärksammar 
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transaktionen men inte uppfattar att det är någonting konstigt med denna. Eftersom detta 

inte medför någon större arbetsbelastning påverkar det inte heller revisionskostnaderna. 

 

Respondent G tror inte att de skyldigheter en revisor har enligt penningtvättslagen 

påverkar kundrelationen. De synbara skillnaderna är i samband med att de tar in nya 

kunder, men då existerar ingen relation med kunden från början. De befintliga kunderna 

påverkas väldigt lite av detta enligt respondenten. Angående revisorns utökade roll är 

inte respondent G så kritisk till reglerna om anmälan vid misstanke om brott som denne 

menar många andra revisorer var när den lagen kom. Enligt respondenten har man fört 

ett resonemang om att sådana här typer av anmälningskyldigheter som det är frågan om, 

skulle kunna vara till nackdel för revisionen eftersom kunderna av olika skäl skulle vara 

mindre öppna mot revisorerna, men det tror inte respondenten på. Respondent G menar 

att de flesta kunderna inte är medvetna om revisorernas skyldigheter.  De som 

respondenten däremot anser har bra koll är de som håller på med penningtvätt. 

 

Respondent G utgår ifrån att revisorsnämnden skulle lägga ett disciplinärende om en 

revisor missat att upptäcka en misstänkt transaktion.   

 

Respondenten tror inte att avskaffandet av revisionsplikten påverkar möjligheten att 

tvätta pengar i företag i någon större utsträckning, men konstaterar att det i alla fall inte 

blir bättre. De företag som inte har någon revisor får större möjligheter att leva skyddat 

och kanske inte kommer i kontakt med någon som har rapporteringsskyldighet. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent G tycker att lagen är tydlig om vad revisorerna ska göra om de upptäcker 

penningtvätt. Men menar att man kan fundera på vilka transaktioner som kan 

misstänkas utgöra ett led i penningtvätt. Respondentens uppfattning är att revisorn inte 

ska leta efter misstänkta transaktioner utan att de har aktionsplikt om de 

uppmärksammar någon transaktion som kan vara penningtvätt. Respondent G tycker 

inte att det är någon större skillnad om man jämför med aktiebolagslagen, de ska inte 

leta efter brott, utan stöter de på något brott måste de agera. 

 

Rapportering av misstänkta transaktioner 
Respondent G har inte misstänkt penningtvätt i sitt arbete, men tror att penningtvätt 

förekommer i stor utsträckning. Att antalet rapporter från revisorer är så få, tror 

respondenten inte beror på revisorerna. Istället tror respondenten det beror på att det inte 

är så lätt att upptäcka penningtvätt, är det bra genomfört är det nästintill omöjligt att 

upptäcka penningtvätt. Respondenten menar att det är lättare att upptäcka andra brott 

där revisorerna har anmälningsplikt. 

 

Respondenten tycker att siffrorna i Norge är anmärkningsvärda eftersom det finns färre 

revisionskunder i Norge än i Sverige. Respondent G tror att det kan bero på att 

revisorerna i  Norge har en helt annan nivå på när man ska lämna en 

penningtvättsrapport. Det kan också vara så att det bottnar i vilket fokus man lagt på 

penningtvätt i respektive land. Att de har gått ut med detta hårdare i Norge, kanske med 

mera hot om repressalier och disciplinära påföljder. Respondenten tror att de norska 

revisorerna är mer alerta på penningtvätt i Norge än i Sverige, han tror att kunskapen 

om när de ska rapportera är ganska låg i Sverige. Respondenten tror att det är en 

utbildningsfråga och en fråga om att tydliggöra när man ska rapportera. 
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Utbildning och information 
Utbildning i penningtvättsfrågor har repondent G fått från sin revisionsbyrå som årligen 

har uppdateringsseminarier för sina anställda. Penningtvättslagen togs upp där i 

samband med att lagen kom och även året därpå. De större byråerna anlitar inte FAR 

utan genomför utbildningarna internt. 

 

4.8 Liten revisionsbyrå 
Respondent H. 

Platsintervju, Umeå 

Tidpunkt: 2012-04-16, kl. 13.00 – 13.25. 

 

Respondent H arbetar på en liten revisionsbyrå i Umeå, är godkänd revisor och har tio 

års branscherfarenhet inom yrket. Respondenten har arbetat på en stor revisionsbyrå 

tidigare. 

 

Revisorns roll 
Respondent H tycker att penningtvättslagen påverkat arbetet när revisionsbyrån tar in en 

ny kund, kundkontrollerna ökade i samband med att lagen trädde i kraft och de ska nu ta 

in vissa uppgifter för att försäkra sig om vem de har att göra med. Många kunder känner 

respondent H sedan tidigare och kräver då inte någon legitimation av dem. Men om 

byrån ska ta in en helt ny kund, som respondenten inte har någon kännedom om, kräver 

denne legitimation. 

 

Respondent H försöker ha en dialog med kunden för att samla på sig information om 

kundens verksamhet. Respondenten säger att störst risk för penningtvätt finns i 

branscher med mycket kontanthantering. Där kan respondenten göra extra kontroller, 

som exempelvis kontrollera ägarnas avräkningskonton om någonting verkar konstigt. 

Om ett företag går dåligt och ägarna skjuter till pengar årligen, börjar respondenten 

undra varför de driver den verksamheten och ställer då extra frågor om dessa 

insättningar. Respondent H säger att sådana misstänkta fall upptäcks någon gång per år 

och kontrolleras då extra, oftast finns det en legitima förklaringar. Att det visat sig röra 

om penningtvätt har respondenten aldrig stött på. Ibland stöter respondent H på företag 

som går för bra, de nyckeltal som finns borde inte se ut så, då gör denne också extra 

kontroller. 

 

På frågan om respondenten tror att revisorns utökade roll påverkar revisionsarbetet, 

svarar denna att alla krav som ställs på en revisor i dag är svåra att uppfylla på en liten 

byrå. Frågeställningarna passar inte in i mallen för ett litet bolag och 

revisionsregelverket är inte byggt för de små bolagen. 

 

Respondent H tror inte att avskaffandet av revisionsplikten påverkar i någon större 

utsträckning. Respondent H tycker att gränserna blev väldigt lågt satta och säger att om 

man vill tvätta större summor pengar mer systematiskt, tror respondenten det 

förekommer i större företag. 

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent H tycker inte att penningtvättslagen är tydlig med vad revisorer ska göra 

när de stöter på en misstänkt transaktion. Respondent H saknar också konkreta exempel 

på hur misstänkta transaktioner kan se ut. 
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Rapportering av misstänkta transaktioner 
Respondent H har aldrig misstänkt penningtvätt hos en kund. På frågan vad 

respondenten tror kan vara en orsak till de få rapporterna i Sverige menar han att: 

 

”Det kan väl finnas flera orsaker, dels så vill man säkert känna sig väldigt säker innan 

man rapporterar en sådan här sak. Sen det blir ju en konfliktsituation, kundrelationen 

också bitvis. Så att man vill nog vara på det klara innan man gör något.” 

 

Respondenten menar vidare att om samarbetet inte fungerar med en kund och att det kan 

finnas oegentligheter, tror denne att många revisorer hellre avsäger sig uppdraget än att 

lämna en rapport. Om respondenten ser att ett företag bytt revisor många gånger skulle 

det uppfattas som misstänkt. Respondent H tror inte det finns någon risk att få 

repressalier från Revisorsnämnden om en misstänkt transaktion skulle missas, men om 

det är större händelser skulle någon åtgärd genomföras. Respondent H säger att det är 

större fokus på bedrägerifrågor och liknande i utlandet än vad det är i Sverige. 

 

Respondent H säger sig besitta dålig kunskap om hur reglerna ser ut i Norge, men 

tycker att det är anmärkningsvärt stora skillnader i antalet rapporter mellan Norge och 

Sverige. I Norge har de generellt sett högre arvoden än i Sverige, de kan ligga på 50 

procent högre arvoden och ibland upp till 100 procent högre. En teori som respondent H 

har är att det beror på att de gör mera kontroller och då har större möjligheter att 

upptäcka penningtvätt, men menar att prisnivån rent generellt är dyrare i Norge också, 

så det behöver inte betyda så mycket egentligen enligt respondenten. 

 

Utbildning och information 
Respondent H har inte genomgått någon utbildning i penningtvätt specifikt. Den byrå 

denne arbetar på brukar ha aktualitetsdagar där frågor som penningtvätt tas upp, men de 

har inte gått igenom penningtvättslagen mer ingående. 

 

4.9 Liten revisionsbyrå 
Respondent I. 

Telefonintervju, Stockholm 

Tidpunkt: 2012-04-25, kl. 15.30 – 15.50. 

 

Respondent I arbetar på en liten revisionsbyrå i Stockholm, är godkänd revisor och har 

över tio års branscherfarenhet. Respondenten har arbetat på en stor revisionsbyrå 

tidigare.  

 

Revisorns roll 
Respondent I tycker inte att penningtvättslagen påverkat arbetet som revisor speciellt 

mycket. Respondenten säger att byrån är restriktiva med vad de åtar sig för kunder. 

Anledningen till det är svårigheterna med att uppfylla alla regler, då har byrån istället 

valt bort kunder med störst risk. Respondent I menar att vilken bransch kunden verkar i 

är den största orsaken till att de väljer bort en kund. Byrån han arbetar på tar egentligen 

inte emot några kunder inom kontantbranscher som restauranger och frisörer. 

Respondent I menar att kontanthandel är den bransch som är mest kopplad till 

penningtvätt, men säger samtidigt att det inte är just på grund av penningtvättslagen 

som byrån inte tar in sådana kunder. Respondent I förklarar att anledningen till att byrån 

väljer bort sådana kunder är att all granskning i avseendet kontanthandel är mycket mer 

omfattande och svårare att utföra. 
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På frågan hur respondent I kontrollerar en ny kund svarar respondenten att när de tittar 

först på vilken bransch bolaget verkar i. Sedan träffar de kunden och pratar med denne, 

respondent I förklarar att man då får en känsla för vem kunden är. Respondenten säger 

att de ibland googlar på personer i styrelsen för att kontrollera så att dessa personer inte 

har deltagit i någonting som känns märkligt. Om det är bolag som har drivit verksamhet 

stämmer man av med den tidigare revisorn och frågar varför den personen blivit utbytt, 

därigenom säger respondenten att man kan få en uppfattning om kunden.    

 

Angående revisorns utökade roll förklarar respondenten att det blir mer och mer 

”sidosaker” som inte genomfördes tidigare. Den ökade arbetsbelastningen detta medför 

på revisorer, gör att de måste göra avkall på andra saker. Bara för att det tillkommer fler 

granskningsåtgärder för revisorerna innebär det inte att de kan höja arvodet i samma 

takt, då kan det bli så att revisorerna måste dra ner på någonting annat. 

 

På frågan hur respondenten ser på avskaffandet av revisionsplikten och penningtvätt 

förklarar denne att avskaffandet underlättar för all typ av ekonomisk brottslighet, både 

penningtvätt, skattebrott och bokföringsbrott. Men respondenten menar att det ändå inte 

behöver betyda att brottsligheten ökar bland bolagen som inte behöver revisor enligt 

lag. Man kan nämligen starta upp ett bolag och inte behöva komma i kontakt med en 

revisor förrän efter 1,5 år efter att man startat, på den tiden hinner gärningspersonerna 

göra mycket och när det sedan är dags för revision går de egentliga huvudmännen inte 

att hitta. Respondenten säger att de som fuskar nu hade gjort det även om 

revisionsplikten inte var avskaffad.   

 

Syn på penningtvättslagen 
Respondent I har ingen åsikt om hur penningtvättslagen ser ut i Sverige idag. Men tror 

att om lagen skulle göras om som den i Norge blir det lättare att se misstanke. 

 

Rapportering av misstänkta transaktioner 
Respondent I säger att denne aldrig misstänkt penningtvätt hos en kund, däremot har 

respondenten varit med om bokföringsbrott och skattebrott. Men anser att antalet 

rapporter från revisorer borde vara betydligt fler.  Respondent I tycker att antalet 

rapporter som lämnas från revisorer låter väldigt lite med tanke på hur många 

revisionsberättelser som lämnas in varje år. Respondent I tror att huvudanledningen till 

att rapporterna är så få, handlar om att revisorerna inte är tillräckligt insatta i 

penningtvättslagen och revisorerna vet inte tillräckligt mycket om vid vilka situationer 

en rapport ska lämnas till Finanspolisen. 

 

På frågan om vad respondent I tror om att antalet rapporter om misstänkta transaktioner 

från revisorer är så betydligt högre i Norge än i Sverige, tror respondenten inte beror på 

att det tvättas mer pengar i Norge än i Sverige. Respondenten tror att det beror på att 

revisorerna i Sverige är sämre på att ta reda på vilket ansvar de har enligt 

penningtvättslagen. 

 

Utbildning och information 
Respondent I har inte gått någon speciell kurs om penningtvätt. Respondenten säger att 

FAR naturligtvis erbjuder kurser inom alla olika områden, men att det är upp till 

revisorn att utbilda sig. Revisorerna har ett krav på sig att utbilda sig ett visst antal 
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timmar, men det finns inget krav att de ska gå igenom speciella områden utan det kan 

vara vad som helst inom revision och skatt. 

 

På frågan om respondent I känner att denna har tillräckligt med kunskap kring 

penningtvättslagen för att kunna göra en bedömning om när en rapport ska lämnas till 

finaspolisen vid en misstänkt transaktion säger respondenten: 

 

”Nej, det kan jag inte säga att jag gör faktiskt. Jag har inte satt mig in i det särskilt 

mycket. Det skulle man nog säkert behöva, egentligen lära sig mer om. Men det är 

mycket saker man behöver lära sig mer om.” 

 

Respondenten säger sig inte ha någon uppfattning om hur Revisorsnämnden ser på 

penningtvättslagen. 

 

4.10 Disciplinärenden hos Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att se till att det finns 

kvalificerade revisorer för näringslivets behov samt att ha tillsyn över revisorerna. 

Tillsynen handlar om att se till att revisorer utför sitt arbete inom epitetet god 

revisionssed, missköter de sitt arbete ska de därför utredas av Revisorsnämnden 

(Revisorsnämnden, 2012a). Genom systematisk och uppsökande tillsyn undersöker 

Revisorsnämnden om utvalda revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet 

uppfyller de krav som ställs. Om det förekommer allvarliga brister öppnas ett 

disciplinärende för att undersöka om en discplinär åtgärd behöver göras.  

 

Alla revisorer är föremål för löpande kvalitetskontroll. Denna kontroll utförs av FAR 

vad gäller de revisorer som är anslutna till denna organisation. Övriga revisorer 

kvalitetskontrolleras av RN. Disciplinärenden skapas genom anmälningar från 

myndigheter, privatpersoner eller på revisorsnämndens egna initiativ. Om 

revisorsnämndens utredning visar på avsaknad av kvalitè i revisorns eller 

revisionsbolagets verksamhet kan disciplinära åtgärder vidtas (Revisorsnämnden, 

2012b). Under år 2010 genomförde Revisorsnämnden 50 disciplinära åtgärder, 27 ledde 

till en varning, 16 till erinran och 7 till upphävande av revisorslicensen 

(Revisorsnämnden, 2012c).   

 

Under år 2010 och 2011 har Revisorsnämnden öppnat två disciplinärenden gällande 

penningtvätt som de tagit ställning till. Anledningen till att ärendena togs upp var att det 

fanns frågetecken om revisorn fullgjort sitt arbete enligt principen god revisionssed. 

Revisorn benämns A-son i första fallet och B-son i det andra fallet. Slutsatsen av 

disciplinärendena är att de två revisorerna inte följde god revisionssed och brast i sina 

åtaganden på flera punkter, en av punkterna var att de inte misstänkte att 

penningtvättsbrott förelåg.  

 

Bakgrund till disciplinärende D 43/10 
Revisorsnämnden (RN) har granskat dokumentationen från sju revisioner i aktiebolag 

utförda av revisorn, benämnd som A-son. I fyra av dessa bolag finns det misstanke om 

penningtvätt, desa bolag benämns som: R-bolaget, S-bolaget, T-bolaget och A-bolaget. 

De fyra bolagen hade ett samband mellan varandra, tre personer var ägare respektive 

styrelseledamöter i bolagen och företrädde bolagen i olika sammanhang. R-bolaget ägde 

dessutom A-bolaget och det förekom även transaktioner mellan T-bolaget och R-

bolaget. För T-bolaget och A bolaget avgav A-son revisionsberättelser, för R-bolaget 
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och S-bolaget slutfördes aldrig några revisioner på grund av att revisionsuppdraget hade 

upphört. Efteråt uppdagades att revisionsberättelser hade inlämnats till Bolagsverket där 

A-sons namnteckning hade förfalskats (Revisorsnämnden, 2010, s. 1). 

 

A-sons dokumentation var bristfällig i alla fallen, dokumentationen visade inte någon 

information om bolagen, dess verksamheter och rutiner och styrelsesituation. Enligt 

tidigare revisionsberättelser syns att R-bolaget bedrev byggnadstekniska konsultationer 

och uthyrning av maskiner och inventarier inom byggsektorn, de andra bolagen finns 

det inga uppgifter om. På grund av A-sons bristfälliga dokumentation går det inte att se 

bolagens syften och om någon kontroll överhuvudtaget genomförts av bolagen innan A-

son åtagit sig uppdragen. Den bristfälliga dokumentation som finns, tyder på att första 

kontakten med kunden tagits först när A-son begärt in handlingar som underlag för att 

kunna genomföra revisionen, handlingar som A-son aldrig fått (Revisorsnämnden, 

2010, s. 1-4). 

 

Bakgrund till disciplinärende D 15/11 
Revisorsnämnden har granskat B-sons dokumentation av sex stycken revisioner som är 

utförda i aktiebolag. I två av dessa sex aktiebolag finns det misstanke om penningtvätt, 

dessa bolag benämns som: konsultbolaget och maskinbolaget. Enligt revisorsnämndens 

utredning finns det tecken som tyder på att det finns ett visst samband mellan konsult- 

och maskinbolaget (Revisorsnämnden, 2011, s. 1). I den dokumentation som är 

tillgänglig finns det ett registerutdrag för vardera bolagen från Bolagsverket. Utdraget 

visade att styrelseledamot och ägaren för konsultbolaget var samma person, personen 

nämns som VKT. Vidare fanns det en styrelsesuppleant som benämndes VF. Utdraget 

från Bolagsverket uppgav också att de sysslade med byggnadstekniska konsultationer 

och byggentreprenader. I maskinbolaget fanns en ordinarie styrelseledamot, benämnd 

som VG, och två styrelsesuppleanter. De två styrelse suppleanterna var RG och VF. VF 

som också var ägare till maskin bolaget. VF ägde med andra ord det ena bolaget samt 

att VF hade förtroendeuppdrag i båda bolagen (Revisorsnämnden, 2011, s. 1-2). 

Räkenskapsåret 2008/2009 var B-sons första år som revisor i både konsult- och 

maskinbolaget. Av dokumentationen går inte att utläsa om B-son hade kontaktat 

föregående års revisor för något av bolagen, eller att B-son gjort någon närmare 

bedömning av verksamheten och förhållandena som var relaterade till de olika bolagens 

styrelser och företagsledare, innan B-son åtog sig uppdragen. När revisorsnämnden 

frågade närmare i dessa frågor menade B-son att det fanns full information om båda 

bolagen i grundakten. B-son kompletterade dessa uppgifter med bolagens räkenskaper 

för de senaste två åren. B-son gjorde bedömningen att detta var tillräckligt eftersom 

någon verksamhet i bolagen inte bedrivits det senaste året (Revisorsnämnden, 2011, s. 

2-3). 

 

Revisorsnämnden gjorde bedömningen att på grund av att det var B-sons första år som 

revisor i bolaget, ska särskilda revisionsåtgärder vidtas och särskilda revisionsbevis 

införsaffas. B-son kontaktade inte heller bolagens föregående revisor. B-son borde 

också ha kontaktat bolagens företrädare och informera sig om verksamheten och dess 

rutiner samt andra väsentliga frågor. Detta är viktigt för att kunna planera och 

genomföra revisionen på ett korrekt sätt. Enligt revisorsnämndens uppfattning har B-son 

varken genom sin dokumentation eller vad som anförts i ärendet visat sig gjort 

tillräckligt med efterforskningar eller åtgärder (Revisorsnämnden, 2011, s. 4). 
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Av dokumentationen framgår det också att bolaget hade en fordran på 208 000, denna 

fordran utgjorde 99% av balansomslutningen. Detta är ovanligt och borde leda till att 

man undersöker förhållandena närmare, något som B-son inte gjorde. Bolaget hade 

också en skuld på 118 000 kr till RG, information runt denna skuld var väldig 

knapphändig vilket borde ha renderat till utökade granskningsåtgärder, något som B-son 

inte heller gjorde (Revisorsnämnden, 2011, s. 4-5). Revisorsnämndens bedömning är att 

en revisor ska agera aktivt för att få de revisionsbevis som krävs för att kunna göra en 

fullgod bedömning. Det är inte godtagbart att godta väsentliga poster utan några 

egentliga försök att skaffa sig underlag (Revisorsnämnden, 2011, s. 4). 

 

Sammanfattning 
I båda disciplinärendena som revisorsnämnden undersökte fanns det misstanke om att 

penningtvätt förelåg. Affärsverksamheterna i de olika fallen såg också liknande ut och 

byggde på konsultationer inom byggbranschen samt att hyra in maskiner från ett bolag 

för att sedan hyra dem vidare till ett annat, syftet med detta framstod inte som uppenbart 

och borde därför ha föranlett till misstankar. En mer grundläggande undersökning om 

företagets syfte, organisation, ledning och struktur borde ha gjorts innan revisorerna 

bestämt sig för att ta uppdraget. En sådan granskning borde ha lett till att revisorerna 

inte åtagit sig uppdragen eller omvärderat risksynen beträffande bolagen och lett till en 

mer noggrann granskning (Revisorsnämnden, 2011, s. 5-6; Revisorsnämnden, 2010, s. 

6-7). 

 

En revisor ska enligt det riskbaserade synsättet skaffa sig tillräcklig kunskap om 

verksamheten för att kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och 

förhållanden som kan ha en betydande påverkan på årsredovisningen, bokföringen och 

ledningens förvaltning och struktur. Detta för att kunna bedöma bolagets risk. Detta har 

inte gjorts, på så sätt har båda revisorerna inte följt god revisionssed. I båda fallen har 

bolagen som gjort affärer med varandra en närstående koppling, det är samma personer 

som har förtroendeuppdrag i de olika bolagen eller att en och samma person är ägare. 

Dessutom borde transaktioner och affärshändelser, som skett mellan bolagen, setts som 

onormala och borde därför granskats mer noggrant (Revisorsnämnden, 2011, s. 13-14; 

Revisorsnämnden, 2010, s. 14-15).  

 

En godkänd eller en auktoriserad revisor ska enligt god revisionssed dokumentera 

förhållanden som har betydelse för att ge bevis som är till stöd för uttalanden i 

revisionsberättelsen, detta i led med god revisionssed enligt 24§ revisorslagen (SFS 

2001:883). Underlåtenheten att inte fullgöra dokumentationsskyldigheten är att betrakta 

som allvarlig. Dokumentationen i båda fallen var bristfällig och det kan inte utläsas i 

något av fallen att revisorn gjort nödvändiga kontroller eller ens reflekterat över att 

transaktionerna kan ha varit i ett led till försök till penningtvätt. En revisor som hade 

agerat enligt det riskbaserade synsättet skulle inte ens åtagit sig dessa uppdrag 

(Revisorsnämnden, 2011, s. 2-3; Revisorsnämnden, 2010, s. 4-5, 15-16). 

 

Underlåtenheten att inte upptäcka, dokumentera och rapportera om misstanke om 

penningtvätt i dessa ärenden är inte i linje med god revisionssed. Detta ihop med andra 

underlåtelser har lett till att revisorsnämnden beslutat att deras befogenheter som 

revisorer ska upphöra med omedelbar verkan (Revisorsnämnden, 2011, s. 13; 

Revisorsnämnden, 2010, s. 15). 
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5. Analys 
I kapitlet jämför och analyserar vi vår empiri med den uppbyggda referensramen. 

Kapitlet är uppbyggt i fyra teman: revisorns roll, syn på lagen, rapportering samt 

utbildning och information, där respondenternas likheter och olikheter belyses. 

 

5.1 Revisorns roll 
En revisors roll i samhället är att kvalitetssäkra information som finns i olika bolag och 

föreningar (FAR, 2006, sid 19). Respondent C (Brå) tycker att man kan se revisorn som 

en moralisk ryggrad som har en viktig roll att hjälpa företag. Respondent A 

(Finanspolisen) anser att en revisor får en form av expertroll vid rapportering av 

penningtvätt och bör snabbt kunna se om en transaktion inte är affärsmässigt 

betingande. Revisorerna är därför en hjälp för rättsväsendet om de kan slå larm om 

någonting inte står rätt till i ett företag enligt respondent A (Finanspolisen). Men 

respondent C (Brå) tror att det är svårt för en revisor att upptäcka penningtvätt, 

möjligheterna är större för penningmaskering. Respondent D (Skatteverket) säger också 

att det är svårt att upptäcka penningtvätt och det krävs mycket utredning för att göra 

detta. Respondent F (stor revisionsbyrå) är inne på samma sak och tror att det krävs 

mycket detaljgranskning från revisorns sida för att upptäcka penningtvätt. Respondent F 

(stor revisionsbyrå) menar att det inte är rätt mot kunden att detaljgranska när revisorn 

egentligen inte har någon anledning till det. Revisorerna vi intervjuat anser däremot att 

penningtvättslagen inte påverkar deras arbete i någon större utsträckning. Detta tyder på 

att revisorerna och respondent A (Finanspolisen) har olika syn på revisorns roll. 

Revisorerna har egentligen ingen kunskap om penningtvättslagen och lägger ingen vikt 

vid den, medan respondent A (Finanspolisen) anser att revisorerna kan vara till stor 

hjälp för rättsväsendet i arbetet mot penningtvätt. Revisorerna är medvetna att det är 

deras eget ansvar att hålla sig uppdaterade inom penningtvättsområdet, trots detta saknar 

de tillräckligt med kunskap för att lämna en rapport. Revisorernas okunskap tyder på ett 

dåligt intresse om hur penningtvättslagen ska tillämpas. 

 

I penningtvättslagen (2 kap. 3 §) nämns de grundläggande åtgärderna för att uppnå 

kundkännedom, dessa är kontroll av kundens identitet, verkliga huvudmännens identitet 

samt inhämtade av information om affärsförbindelsens syfte och art. Omfattningen av 

dessa åtgärder måste dock anpassas efter hur hög risken är att penningtvätt bedrivs, 

beroende på vilken situation och bransch kunden befinner sig i (FAR, 2012, s. 2-3). I 

disciplinärende D 43/10 och D 15/11 tydliggörs hur viktigt det är att göra 

identitetskontroller av kunder, vilka de verkliga huvudmännen är och inhämtande av 

information om affärsförbindelsens syfte och art. I disciplinärendena hade de 

grundläggande åtgärderna om kundkännedom inte uppnåtts, vilket borde har lett till att 

revisorn aldrig skulle ha åtagit sig uppdraget. Hade detta gjorts hade revisorn aldrig satt 

sig i sitsen att utreda om det fanns misstanke om penningtvätt. Alla revisorer vi 

intervjuat säger att de följer lagen och genomför dessa identitetskontroller. 

Identitetskontrollerna menar alla revisorerna har skärpts sedan penningtvättslagen 

tillkom. Utöver detta anser ingen av revisorerna att de inte har någon större kunskap om 

lagen och att den inte påverkat dem i sitt arbete. Det betyder att den enda konkreta 

effekten av penningtvättslagen är att identitetskontrollen skärpts. Anledningen till detta 

kan vara att identitetskontrollen i penningtvättslagen är tydlig med vilka åtgärder en 

revisor ska vidta när de tar in en ny kund. Den granskningsskyldighet revisorn har enligt 

penningtvättslagen är dock inte lika tydlig. Att det inte finns några tydliga riktilinjer i 

lagen om vad som ska betraktas som misstänkt gör det svårt för revisorn att  
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implementera granskningsskyldigheten i det dagliga arbetet. Vi kommer att analysera 

detta närmare under avsnitt 5.2 Syn på lagen.  

 

När en revisionsbyrå tar in en ny kund är utgångspunkten att de ska tillämpa ett 

riksbaserat synsätt (Ekobrottsmyndigheten, 2007, s. 46-48 ). Enligt FAR (2012, s. 2-3) 

är det upp till revisorn att avgöra hur omfattande riskanalys revisorn ska göra beroende 

på vilken bransch kunden verkar i. Revisorerna på de två stora revisionsbyråerna anser 

inte att penningtvättslagen påverkat valet av en ny kund. Dessa revisorer förklarar att de 

interna policys byråerna hade innan penningtvättslagen tillkom är striktare än vad som 

uttrycks i penningtvättslagen och att detta förhindrar att de tar in oseriösa kunder. 

Respondent I (liten byrå) och H (liten byrå) anser dock att det är svårt att uppfylla alla 

lagkrav på en liten byrå. Respondent I (liten byrå) säger att den byrå han arbetar på 

istället valt bort kunder inom kontantbranschen eftersom dessa kunder har störst risk för 

felaktigheter. Detta är dock inte en följd av penningtvättslagen enligt respondent I (liten 

byrå), utan beror på att all granskning är mer omfattande i kontanthandel. Det gör att 

revisionsbyråernas rutiner vid åtagandet av en ny kund inte påverkats utöver den ökade 

identitetskontrollen. De rutiner revisionsbyråerna hade  innan penningtvättslagen 

tillkom, var redan tillräckligt strikta för att uppnå den kundkännedom lagen kräver. I 

disciplinärende D 43/10 och D 15/11 bedömde Revisorsnämnden att revisorerna inte 

uppnått den kundkännedom som penningtvättslagen kräver. Revisorsnämnden ansåg att 

revisorerna misslyckats med att skaffa sig tillräcklig kunskap om de verksamheter som 

granskades, vilket medförde att revisorerna inte kunde göra en bedömning var de största 

riskerna i bolagen låg. Revisorerna missade att det fanns närstående kopplingar mellan 

personer som hade förtroendeuppdrag eller var ägare i de olika  bolagen, transaktioner 

och affärshändelser mellan bolagen borde därför granskats mer noggrant och setts som 

onormala. Revisorsnämndens disciplinära påföljder blev att revisorerna förlorade sina 

licenser. Detta visar hur viktigt det är för en revisor att göra en grundlig kontroll av 

kunden enligt de krav som ställs för att inte riskera att ta in en oseriös kund.  

 

Enligt ABL (9 kap. 41 §) har revisorn tystnadsplikt gällande all information om 

företaget som revideras, men den får dock brytas vid misstanke om brott och misstanke 

om penningtvätt. Revisorerna på de två stora revisionsbyråerna tror inte att 

kundrelationen påverkas på grund av att penningtvättslagen ger revisorn rätt att bryta 

tystnadsplikten. Respondent H (stor byrå) tror att många revisorer drar sig från att 

rapportera penningtvätt eftersom de är rädda att kundrelationen kan påverkas. 

Respondent C (Brå) tror att revisorns kundrelation kan påverkas negativt på grund av att 

penningtvättslagen inkräktar på revisorns tystnadsplikt, men respondenten tror dock att 

attityden till penningtvättslagen kan förmildras över tid. Respondent E (FAR) tror inte 

revisorns skyldighet att rapportera penningtvätt påverkar kundernas förtroende. 

Åsikterna skiljer sig alltså huruvida kundrelationen påverkas. Här kan man tänka sig att 

det är oundvikligt för en revisor att inte beakta hur kundrelationen påverkas om 

tystnadsplikten skulle brytas till följd av att en rapport om en misstänkt transaktion hade 

lämnats till Finanspolisen. Omständigheterna runt om uppdraget kan också spela in i 

påverkan på kundrelationen, om det är ett inkomstbringande uppdrag, uppdraget varat 

under lång tid, eller att det inte funnits några tidigare tecken som har tytt på 

oegentligheter och så vidare. Ett annat sätt att se på det är att revisorerna själva har dålig 

kunskap om penningtvättslagen, vilket även tyder på att kunderna har ännu sämre 

kunskap om revisorns förpliktelser enligt lagen, penningtvättslagen bör således inte 

kunna påverka kundrelationen. Hur kundrelationen skulle påverkas om revisorerna blev 

bättre på att rapportera om penningtvätt är svårt att säga, men eftersom kunden inte ska 
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kunna ta reda på vem som lämnat en rapport borde inte kundrelationen påverkas. De 

kunder som håller på med penningtvätt i dag är säkerligen mer pålästa än vanliga 

kunder, vilket innebär att de redan är medvetna om revisorns förpliktelser och mer 

restriktiva med vilken information som lämnas till revisorn. 

 

Regelrätt penningtvätt handlar om att bruttovinster, i form av kontanter, förs in i det 

finansiella systemet och tvättas rena. Penningmaskering innebär att man skapar 

kontantflöden ur den legala verksamheten, vita pengar blir därmed svarta 

(Finanspolisen, 2011, s. 20-21). De flesta respondenterna nämner att risken för 

penningtvätt är störst i kontantbranschen. Respondent A (Finanspolisen), B (Ökokrim) 

och C (Brå) nämner även byggbranschen som en bransch där penningtvätt och 

penningmaskering är ett förekommande problem. Respondenterna är alltså eniga om i 

vilka branscher det är störst risk för penningtvätt. I byggbranschen, som respondenterna 

nämner, är svartarbete vanligt förekommande och gärningspersonerna är därför i behov 

av kontanter för att kunna betala svarta löner (Carlström et al., 2007b, s. 34). I 

disciplinärende D 43/10 och D 15/11 byggde affärsverksamheterna på konsultationer 

inom byggbranschen samt att hyra in maskiner från ett bolag för att sedan hyra dem 

vidare till ett annat. Att de två disciplinärenderna som revisorsnämnden granskat har 

med byggbranschen att göra är ett tecken på respondenterna är rätt ute i sin bedömning 

om vilka branscher som är mest riskfyllda. Respondent E (FAR) får ibland frågor från 

revisorer om att misstänkt penningtvätt kan föreligga hos en kund, oftast rör det sig om 

stora aktieägartillskott i form av kontanter där revisorn inte vet var aktieägarna fått 

pengarna ifrån.  Intrycket är att revisorerna är väl medvetna om i vilka branscher 

penningtvätt förekommer, men de vet inte hur de ska kunna upptäcka penningtvätt i 

dessa branscher. För att kunna upptäcka penningtvätt är i många fall mycket svårt och 

kräver närmare granskning, vilket inte genomförs vid en vanlig revision. Att göra en 

sådan närmare granskning är tidskrävande och därmed kostsamt.  

 

Ingen av revisorerna vi intervjuat letar aktivt efter penningtvätt, utan säger att det vävs 

in i det normala revisionsarbetet. Det stämmer överens med den skyldighet revisorn har 

enligt penningtvättslagen, de är skyldiga att granska misstänkta transaktioner som de 

upptäcker i det normala revisionsarbetet (FAR, 2012, s. 7). Revisorerna på de stora 

byråerna menar att allt som är onormalt inom företaget som revideras ska rapporteras, 

detta stämmer även överens med hur respondent C (Brå) och E (FAR) ser på detta. 

Respondent H (liten byrå) säger sig ibland göra extra kontroller av ägarnas 

avräkningskonton i företag som verkar i kontantbranschen. Den låga rapporteringen från 

revisorer gör att vi kan ifrågasätta hur revisorerna beaktar penningtvätt i 

revisionsarbetet, det inkommer hundratusentals årsredovisningar varje år och att mindre 

än tio av dessa skulle föranleda misstanke om penningtvätt är svårt att tro.    

 

Sedan år 1999 har revisorer haft en skyldighet att anmäla misstanke om brott (ABL, 9 

kap. 42-44 §§). Att rapportera misstänkt penningtvätt är ytterligare en skyldighet som 

lagts på revisorn och gjort att revisorns roll utökats. De revisorer som arbetar på en liten 

byrå tycker att det är svårt att uppfylla alla krav som ställs på revisorn. De två revisorer 

som arbetar på en stor byrå tycker inte att kvalitén på revisorns arbete bör bli lidande av 

att revisorns roll blir större. Respondent E (FAR) säger att många revisorer klagar på 

den utökade rollen, men respondenten tycker inte att penningtvättslagen borde påverka 

arbetsbelastningen eftersom den inte ska utöka revisionen. Eftersom penningtvättslagen 

inte ska utöka revisorns arbetsuppgifter kan det tyckas att det inte ska få några effekter. 

Det kan dock sägas att varje ny förpliktelse som åläggs en revisor gör att arbetet blir 



60 

 

svårare att utföra. Stora revisionsbyråer har lättare än små byråer att uppfylla kraven då 

de har större resurser och personal med specialistkompetens inom varje område. 

 

Revisionsplikten avskaffades 1 november 2010 för småföretag och enligt utredning 

SOU 2008:32, som föranledde avskaffandet, drogs slutsatsen att avskaffandet av 

revisionsplikten inte skulle ha någon avgörande betydelse i kampen mot ekonomisk 

brottslighet (SOU 2008:32, s. 184, 229). Respondent A (Finanspolisen) och B 

(Ökokrim) tror att det blir lättare att tvätta pengar på grund av att revisionsplikten har 

avskaffats. Respondent C (Brå) och E (FAR) menar att det både finns för- och nackdelar 

med avskaffandet. De menar att en revisor kan fungera som en legitim front, har 

företaget som tvättar pengar en revisor ses företaget som mer trovärdigt. Väljer 

företaget att inte ha en revisor menar respondenterna att risken för att bli upptäckt 

minskar. Bland revisorerna tror respondent G (stor byrå), H (liten byrå) och I (liten 

byrå) att avskaffandet av revisionsplikten inte gör någon direkt skillnad. Respondent F 

(stor byrå) tycker sig inte ha sett effekterna än, men tror inte det blir bättre eftersom 

gärningspersonerna får större möjlighet att leva skyddade. Respondent D (Skatteverket) 

säger sig inte heller ha sett någon effekt av avskaffandet än, men säger att det positiva 

med avskaffandet är att det är lätt att starta företag. Detta behöver inte betyda en ökad 

brottslighet, men om man underlättar för företagen finns det alltid en baksida enligt 

respondent D (Skatteverket). Problemet återspeglas i de två disciplinärenden 

Revisorsnämnden har behandlat de två senaste åren. Disciplinärende D 43/10 och D 

15/11 behandlar penningtvättsfrågor som berör bolag som saknar ett riktigt syfte med 

sin verksamhet. På grund av att revisionsplikten bara varit avskaffad sedan 1 november 

2010, är det svårt att utläsa hur detta påverkat möjligheterna att tvätta pengar i små 

bolag. Det vi kan säga är att det finns både för och nackdelar med avskaffandet. Att det 

blir lättare att starta företag är positivt för näringslivet, men ur ett 

penningtvättsperspektiv är nackdelarna större än fördelarna. finns det ingen revisor som 

granskar så minskar risken att bli upptäckt. Skulle revisorerna vara bättre på att 

rapportera tror vi nackdelarna med avskaffandet skulle bli ännu tydligare. 

 

5.2 Syn på penningtvättslagen 
Respondent E (FAR) tycker att lagen är svår att tillämpa och att det saknas stöd i 

förarbetena. Det största problemet enligt respondent E (FAR) är att lagen är väldigt 

generell. De olika  rapporteringspliktiga kommer i kontakt med penningtvätt på olika 

sätt och därför måste lagen förbättras enligt respondenten. Respondent A 

(Finanspolisen) tycker också att lagen borde bli tydligare, att många revisorer i dag drar 

ett likhetstecken mellan en brottsanmälan och en penningtvättsrapport är ett tecken på 

detta. Respondent G (stor byrå) tycker att lagen är tydlig med vad revisorer ska göra om 

de upptäcker penningtvätt. Respondent H (liten byrå) tycker däremot penningtvättslagen 

är otydlig med vad de ska göra om de stöter på en misstänkt transaktion. Både 

respondent G (stor byrå) och H (liten byrå) saknar tydliga exempel på vilka 

transaktioner som kan tänkas utgöra penningtvätt. I FAR:s senaste uttalande, EtikU 11, 

finns det tydliga exempel på sådana transaktioner, något som respondenterna inte 

känner till (FAR, 2012, s. 7-8). Penningtvättslagen innefattar en mängd olika 

verksamhetsutövare, som exempelvis revisorer, bilhandlare, kasinon och 

fastighetsmäklare, och är generellt skriven för att passa alla verksamhetsutövare. 

Eftersom dessa verksamheter kraftigt skiljer sig åt samtidigt som kontakten med 

penningtvätt kan ske på olika sätt, blir den praktiska tillämpningen svår. Lagen borde 

därför anpassas mer efter varje verksamhetsutövare, där riktlinjer och direktiv 

tydliggörs, för att lagen ska bli lättare att tillämpa.  
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Ett nytt lagförslag att kriminalisera penningtvätt har nu tagits fram i Sverige (SOU 

2012:12). Enligt det nya lagförslaget blir lagen mer lik den lagstiftning som idag finns i 

Norge, där självtvätt är ett brott (Finanspolisen, 2010, s. 9). Respondent C (Brå) är 

osäker på om en ny lagstiftning skulle göra skillnad i rapporteringen. Dock tror 

respondent C (Brå) att det kan bli en pedagogisk effekt om lagen känns tydligare, vilket 

kan leda till ökad rapportering. Respondent D (Skatteverket) är inne på samma spår, en 

kriminalisering av självtvätt skulle underlätta för revisorerna att lämna rapporter 

eftersom de då kan se en tydligare koppling vad en rapport leder till. Respondenten 

tycker det är viktigt för revisorerna att lämna en rapport, på grund av att det motverkar  

den organiserade brottsligheten möjligheter att tvätta pengar. Respondent F (stor byrå) 

tycker att det är svårt att se vad en rapport leder till idag. Men är osäker om en ny lag 

skulle öka antalet rapporter, det skulle dock bli lättare att följa upp brottet. Respondent I 

(liten byrå) har inte läst den nuvarande penningtvättslagen, men tror att det är lättare att 

se misstanke om lagen skulle göras om och bli mer lik Norges lagstiftning. Respondent 

D (Skatteverket) tror att det nya lagförslaget kommer leda till att Skatteverket kommer 

att utreda mer penningtvättsbrott eftersom det finns en stark koppling mellan skattebrott 

och penningtvättsbrott. Respondenten anser att Sverige ligger efter i lagstiftningen, 

Sverige är ganska ensamma bland OECD-länderna om att ha en lagstiftning om 

penninghäleri istället för penningtvätt. Både respondent C (Brå) och D (Skatteverket) 

säger att det idag är väldigt få rapporter som leder till fällande domar. Respondent C 

(Brå) ställer sig tveksam till om en lagändring skulle öka antalet domar om 

penningtvätt, men den underrättelseinformation man får från rapporterna kan vara 

användbara i andra utredningar. Respondent D (Skatteverket) menar dock att en ny 

lagstiftning skulle innebära fler fällande domar eftersom det då skulle kunna bli en 

kombination av penningtvättsbrott och skattebrott. 

 

Den nya lagstiftningen kommer förhoppningsvis öka rapporteringen från revisorer 

genom att den underlättar för dem att se vad en rapport leder till, Norges högre 

rapporteringsgrad är något som tyder på detta. Många länder har redan en lagstiftning 

där penningtvätt är ett självständigt brott, att Sverige ligger efter i lagstiftningen är ett 

tecken på att bekämpningen av penningtvätt inte haft någon hög proritet i Sverige 

tidigare. Murray (2011, s. 11) menar att om lagen blir mer tydlig och lätthanterlig för att 

kunna koppla pengarna till brottet, kan lagen med tiden bli mer implementerad i 

samhället och minskar också brotten.  

 

5.3 Rapportering av misstänkta transaktioner 
I Sverige inkommer det varje år ca 12 000 rapporter om misstänkta transaktioner, utav 

dessa har det inkommit två, åtta och sju rapporterer från revisorer mellan år 2008 - 2010 

(Finanspolisen, 2011, s. 24). I Norge ser statistiken annorlunda ut, där inkom 78, 97 och 

86 rapporter från revisorer mellan år 2008 – 2010, av de totalt ca 7000 rapporter som 

inkommer i Norge varje år (Ökokrim, 2011b, s. 22). Det betyder att den procentuella 

skillnaden mellan länderna är stora, mellan år 2008 - 2010 inkom 0,049 % rapporter 

från revisorer i Sverige och motsvarande siffra i Norge är 1,2 %. Samtliga respondenter 

tycker att antalet rapporter som inkommer i Sverige är lågt, respondent C (Brå) tycker 

att siffrorna i Norge är en tydlig signal på att det borde inkomma fler rapporter i 

Sverige. De flesta respondenterna anser att revisorerna saknar kunskap om 

penningtvättslagen och när de ska rapportera. Respondent D (Skatteverket), G (stor 

byrå) och H (liten byrå) anser att det är lägre fokus på penningtvätt i Sverige än i Norge. 

Respondent E (FAR) säger att penningtvätt inte ses som ett samhällsproblem i Sverige, 

när det i själva verket rör sig om ett uppskattat värde på 1 600 miljarder USD som 
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tvättas runt om i världen varje år (SOU 2012:12, s. 56). Att Sverige inte tar penningtvätt 

på allvar medför att revisorer inte har rätt fokus, vilket gör att rapportering av 

penningtvätt inte ses som en viktig fråga för dem.  

 

Åsikterna om varför revisorerna i Norge har en högre rapporteringsnivå är relativt lika 

mellan respondenterna. De flesta respondenterna säger att det handlar om en 

utbildnings- och upplysningsfråga, revisorerna i Sverige är för dåligt insatta i området. 

Respondent B (Ökokrim) tror att norska revisorer kan ha större kunskap om 

penningtvättsfrågor. I FAR:s uttalande EtikU 11, står det att verksamhetsutövaren ska 

granska transaktioner som misstänks eller har skälig grund att misstänka utgöra ett led i 

penningtvätt (FAR, 2012, s. 7). Enligt respondent A (Finanspolisen) krävs det bara en 

låg grad av misstanke för att en rapport ska lämnas till Finanspolisen, detta är någonting 

som revisorerna inte är medvetna om. Respondent F (stor byrå) och G (stor byrå) tror att 

revisorerna i Norge har en lägre misstankegrad när de ska rapportera. Det stämmer 

överens med vad respondent B (Ökokrim) anser om graden av misstanke, enligt 

respondenten räcker det med att revisorn har en dålig magkänsla för att en revisor ska 

lämna en rapport i Norge. Att revisorerna i Sverige lägger penningtvättsrapportering på 

samma nivå som anmälningsskyldigheten för brott, tror både respondent A 

(Finanspolisen) och E (FAR) kan vara en av orsakerna till de få rapporterna. 

Respondent E (FAR) anser att misstankegraden är en stor del av problematiken och vet 

inte hur de ska förhålla sig till den. Misstankegraden verkar vara en tydlig skillnaden 

mellan länderna. Revisorerna i Norge är mer medvetna om vid vilken grad av misstanke 

de ska rapportera. Orsaken till detta är att revisorerna blivit mer utbildade och 

informerade om vad syftet med en rapport är och när en rapport ska lämnas. 

  

Lagstiftningen mellan Sverige och Norge skiljer sig åt. I Sverige kan en gärningsperson 

som själv utför penningtvätten inte dömas för penningtvätt, utan kan bara dömas för 

förbrottet (Vesterhav et al., 2011, s. 22-23). I Norge är däremot självtvätt ett enskilt 

brott (Finanspolisen, 2011, s. 9). Respondent A (Finanspolisen), D (Skatteverket) och E 

(FAR) tror att skillnaden i lagstiftningen kan vara en bidragande orsak till att antal 

rapporter från revisorer är högre i Norge. Som vi nämnt i avsnitt 5.2 Syn på lagen, kan 

det vara lättare för en revisor att se vad en rapport leder till om självtvätt är ett enskilt 

brott.  

 

Respondent G (stor byrå) och F (stor byrå) tror att penningtvätt är vanligt 

förekommande i Sverige, men att de som tvättar pengar är duktiga på att dölja detta. Det 

enda sättet att upptäcka penningtvätt är därför att detaljgranska, men detta är svårt att 

rättfärdiga mot kunden enligt respondent F (stor byrå). Av de revisorer vi intervjuat är 

det enbart respondent F (stor byrå) som har misstänkt penningtvätt. Respondent F (stor 

byrå) ansåg sig dock inte att ha tillräckligt med information för att formulera en 

misstanke och lämna en rapport eftersom insyn i det mottagande bolaget saknades. 

Detta är ett tydligt exempel på att revisorer är osäkra på hur de ska agera om de 

upptäcker en misstänkt transaktion. Om respondent F (stor byrå) haft vetskap om vid 

vilken misstankegrad en rapport ska lämnas, hade denna transaktion rapporterats. 

Respondent A (Finanspolisen) nämner att en rapport ska lämnas vid låg misstanke, men 

tror inte de är medvetna om detta.   

 

De som sköter tillsynen av revisorerna är  Revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2012a). 

Ett av de problem som respondent C (Brå) upplever, är att de rapporteringspliktiga inte 

tycker att det är ett krav att rapportera eftersom tillsynen är för dålig. Det stämmer även 
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överens med den syn revisorerna i undersökningen har, de upplever inte att 

Revisorsnämnden lägger någon vikt vid penningtvätt. Detta argument stärks eftersom 

Revisorsnämnden endast vidtagit disciplinära åtgärder mot revisorer som inte följt 

penningtvättslagen vid två tillfällen mellan år 2010 - 2012. I fall D 43/10 och D 15/11 

brast revisorerna på flera punkter enligt god revisionssed, en av dessa var att de inte 

misstänkte att penningtvättsbrott kunde föreligga. Penningtvätt var alltså bara en av 

flera orsaker till varför fallet togs upp av Revisorsnämnden. Respondent B (Ökokrim) 

anser att den största orsaken till att Norge har en högre rapporteringsgrad än Sverige, är 

att det har varit några uppmärksammade ekobrottsfall i Norge där revisorer har brutit 

mot god revisionssed med hårda påföljder för revisorerna. Respondent B (Ökokrim) tror 

inte att revisorer i Norge är rädda för rättsliga påföljder, men dessa fall har gjort att de 

uppmärksammar ekobrott i en större utsträckning. Ferwerda (2008, s. 15-16) drar 

slutsatsen att om sannolikheten ökar för gärningspersonerna att åka fast och hårdare 

straff införs, minskar antalet brott. Samma resonemang kan tillämpas på revisorerna. 

Om sannolikheten ökar att en revisor granskas för att denne brustit i sin förpliktelse att 

rapportera en misstänkt transaktion, skulle rapporteringen från revisorer att öka. Av 

Norge att döma, är tillsynen en viktig faktor för att få revisorer att öka sin medvetenhet 

om penningtvätt. Att det inte ställs några direkta krav på revisorerna att rapportera från 

Revisorsnämnden kan därför vara en bidragande faktor till den låga rapporteringsgraden 

i Sverige. Att Revisorsnämnden inte ville ställa upp i undersökningen, med 

motiveringen att de inte hade något att tillföra, samt endast två disciplinärenden, 

indikerar att de inte prioriterar penningtvätt.  

   

5.4 Utbildning och information  
Som nämnts i avsnitt 5.3 Rapportering, anser många av respondenterna att ett stor orsak 

till att revisorer lämnar så få penningtvättsrapporter är att de inte är medvetna om när de 

ska rapportera. Enligt penningtvättslagen (5 kap. 1 §) är verksamhetsutövarna skyldiga 

att tillhandahålla information och utbildning inom penningtvätt. Alla respondenter, 

förutom F (stor byrå) och G (stor byrå), anser att revisorer saknar den information och 

kunskap som krävs. Respondent F (stor byrå) och G (stor byrå) tror inte att den dåliga 

penningtvättsrapporteringen beror på revisorerna, utan att det istället är mycket svårt att 

upptäcka penningtvätt. Dessa två respondenter har deltagit i interna 

uppdateringsseminarier där penningtvättslagen diskuterats. Enligt respondent F (stor 

byrå) och G (stor byrå) har de byråer de arbetar på även tagit fram policys för hur 

penningtvättsfrågor ska hanteras. Respondent F (stor byrå) nämner att de har en central 

juristenhet som sköter kontakten med myndigheter när det kommer en ny lag, utifrån 

denna kontakt görs det en bedömning hur den kan påverka revisionsbyråns arbete. 

 

Respondent H (liten byrå) och I (liten byrå) anser sig inte ha tillräckligt med kunskap 

inom området penningtvätt. Respondent H (liten byrå) säger att området penningtvätt 

har berörts på en uppdateringsdag som byrån har haft, men inte mer ingående. Far 

Akademi erbjuder sina medlemmar olika typer av utbildningar, däribland inom 

penningtvätt. Under hösten 2011 ställdes dock den planerade utbildningen in på grund 

av för lågt antal anmälda (Finansinspektionen, 2012, s. 24-25). Enligt respondent E 

(FAR) har antalet anmälda aldrig överstigit fyra revisorer. Respondent I (liten byrå) 

förklarar att det bara finns krav på antal timmar man ska utbilda sig varje år men inget 

krav på vilka specifika områden man ska utbilda sig i, respondenten tillägger att det är 

mycket man behöver utbilda sig på och får inte tid för allt. Respondent E (FAR) säger 

att den kontakt de har med revisorer är mestadels från små byråer där den interna 

uppbackningen saknas. 
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Utbildningsnivån mellan revisorerna skiljer sig beroende på om de arbetar för en stor 

eller liten revisionsbyrå. De stora byråerna har större  resurser i form av kunskap, 

interna regelverk och intranät, vilket medför att det är lättare för en revisor att hålla sig 

uppdaterad samt att det finns experthjälp inom byrån. I en liten byrå som inte har 

samma resurser, men ändå ska besitta samma kunskapsnivå, blir det kostsamt att utbilda 

sig inom alla områden som krävs. Det blir därför en prioriteringsfråga för de små 

byråerna. Som vi har nämnt tidigare har penningtvätt ingen hög prioritet, vilket kan 

förklara att få revisorer anmält sig till FAR:s utbildning. Karthik (2012, s. 54, 60)  

menar att det är viktigt för personal att vidareutbilda sig för att klara av förändringar 

inom branschen och utföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt. 

 

Respondent C (Brå) säger att utbildningsansvaret ligger på revisorn enligt lag. 

Respondenten menar att begreppet penningtvätt kan vara förvirrande i dagsläget, en 

rapport är underrättelseinformation och inte en brottsanmälan som många tror idag. 

Respondent C (Brå) tycker därför att det behövs mer utbildning och information kring 

penningtvättsfrågor, det handlar om en upplysningsfråga. Detta är någonting som 

respondent A (Finanspolisen), D (Skatteverket) och E (FAR) även anser. Enligt 

respondent C (Brå) har Finanspolisen begränsade resurser och gör det svårt för dem att 

hålla i utbildningar och sprida information kring penningtvättslagen. Ett exempel på att 

rapporteringsgraden ökar genom utbildning och information är att när Finanspolisen 

höll ett utbildningsseminarie om penningtvättslagen för mäklare, ökade både intresset 

och antalet rapporter från dem. Exemplet visar vilka positiva effekter utbildning kan ha 

på en rapporteringspliktig verksamhetsutövare. Därför borde det läggas mer resurser 

och krav på att revisorer ska utbilda sig. I många fall kan det säkert vara svårt att 

upptäcka penningtvätt, dock hade ett ökat intresse för penningtvättsfrågor från 

revisorernas sida säkerligen även ökat rapporteringen av misstänka transaktioner. I 

disciplinärenderna D 43/10 och D 15/11 finns det ganska tydliga tendenser att det 

förelåg misstanke om penningtvätt. Ett tydligt exempel på detta var att det skedde 

transaktioner mellan bolagen som egentligen saknade syfte och att det var samma 

personer som satt på förtroendeuppdrag i de olika bolagen. En tanke är att det borde 

finnas fler liknande exempel mellan bolag ute i Sverige och därför hade en ökat intresse 

från revisorers sida kunnat leda till att de beaktade penningtvätt i flera av dessa fall. 

 

I Norge menar respondent B (Ökokrim) att Ökokrim inte är ensamt ansvariga för att 

föra ut information kring penningtvätt, det är någonting revisorerna ska känna till själva. 

Huvudansvaret att informera om penningtvättslagen ligger på branschorganisationen, 

Den norske Revisorforening och Finanstillsynen enligt respondenten. Respondent B 

(Ökokrim) säger att Ökokrim har en viss kontakt med revisorer samt att de håller i en 

del föredrag om ämnet. Kunskapen hos revisorerna i Norge är förhållandevis god enligt 

respondent B (Ökokrim). Även ”Den norske Revisorforening” menar att kunskapen om 

penningtvätt hos de norska revisorerna har ökat, under hösten 2011 höll de även i en 

kurs om penningtvätt där ca 1 100 revisorer deltog (Revisorforeningen, 2012). Detta är 

ett tecken på att utbildning och rapportering av penningtvätt går hand i hand. 
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras vår slutsats där vi besvarar våra problemformuleringar: 

”Hur uppfattar revisorn sin roll i arbetet att upptäcka och rapportera penningtvätt?” 

och ”hur uppfattar andra aktörer revisorns roll att upptäcka och rapportera 

penningtvätt?”, för att belysa de åtgärder som behöver genomföras. 

 

Efter att ha intervjuat våra respondenterna konstaterar vi att det finns många intressanta 

åsikter inom ämnet penningtvätt. Alla respondenter anser att revisorerna saknar 

tillräcklig kunskap om penningtvättslagen. De revisorer vi intervjuat har dålig vetskap 

om hur lagen fungerar och vad en penningtvättsrapport innebär. Revisorerna på de stora 

revisionsbyråerna har bättre kunskap om lagen än de revisorer som arbetar på en liten 

byrå. Detta beror på att de stora revisionsbyråerna har tydligare rutiner för hur de ska gå 

tillväga när en ny lag implementeras, intern utbildning och personal med expertkunskap 

som kan rådfrågas. Revisorer på de små byråerna har inte samma resurser, vilket leder 

till att de inte har samma möjligheter till utbildning.  

 

Trots de stora revisionsbyråernas resurser misslyckas de med att lämna rapporter. En av 

revisorerna vi intervjuade hade misstanke om att penningtvätt kunde föreligga hos en av 

sina kunder, byrån bedömde dock att någon rapport inte skulle lämnas med anledning 

av att insyn saknades i ett av de mottagande bolagen. En rapport ska lämnas till 

Finanspolisen vid en mycket låg grad av misstanke, vi kan därför konstatera att revisorn 

gjorde fel i detta ärende och en rapport skulle lämnats till Finanspolisen. Problemet är 

att revisorerna inte vet vad Finanspolisen använder en rapport till, en rapport om 

penningtvätt är inte samma sak som när man anmäler ett brott enligt Aktiebolagslagen, 

som uppfattningen hos revisorerna verkar vara. Finanspolisen arbetar med 

underrättelseverksamhet, det innebär att de rapporter som inkommer matchas mot andra 

register och Finanspolisen undersöker om transaktionen kan utgöra ett led i brottslig 

verksamhet. Misstänks brottslighet skickas rapporten vidare till berörd brottsenhet för 

vidare utredning, rapporten behöver därför inte leda till en penningtvättsdom utan kan 

användas i andra brottsutredningar. Att revisorerna inte är medvetna om Finanspolisens 

arbete anser vi är en stor anledningen till att de inte rapporterar. De sätter likhetstecken 

mellan en penningtvättsrapport och en brottsanmälan, vilket gör att revisorerna känner 

att de behöver mycket på fötterna innan de agerar.        

 

För att höja revisorernas medvetenhet om vad en penningtvättsrapport innebär, måste 

kunskapsnivån höjas genom att lägga mer fokus på utbildning och information. En av 

orsakerna till att det inte läggs mer fokus på utbildning är att penningtvätt inte ses som 

ett stort samhällsproblem. Här behöver Sverige tänka om, internationell statistik visar 

att penningtvätt är ett utbrett problem och handlar om enorma summor. Om möjligheten 

att tvätta pengar i Sverige minskar, kommer också incitamenten att bedriva organiserad 

brottslighet minska. Att rapporteringsgraden ökade bland fastighetsmäklare efter ett 

utbildningsseminarie om penningtvätt, är ett tydligt exempel på att utbildning höjer 

medvetenheten och ökar rapporteringen.  

 

Revisorerna anser att det är svårt att upptäcka penningtvätt. Även om de skulle 

misstänka att en transaktion kan utgöra ett led i penningtvätt, tycker de att det är oklart 

vad en rapport leder till. Att det i dag finns få domar om penningtvätt, gör att revisorer 

inte känner att en rapport leder någonstans. Med andra ord finns det en osäkerhet bland 

revisorerna hur nuvarande penningtvättslag fungerar. Lagförslaget att kriminalisera 

självtvätt har revisorerna olika syn på. Vi anser dock att det kan ha en pedagogisk 
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effekt, det blir lättare att se vad en rapport leder till. Penningtvättslagen upplevs också 

vara för generellt skriven, vilket gör den otydlig  och svårtillämpad för de  utövare som 

är rapporteringspliktiga. Detta medför ett svalt intresse bland revisorerna att sätta sig in 

i området. En omformulering av lagen, så att den utformas för varje rapporteringspliktig 

yrkeskategori, skulle kunna ändra på detta.  

 

Vi har jämfört hur revisorerna i Sverige och Norge rapporterar misstänkta transaktioner, 

skillnaderna är stora. Av de penningtvättsrapporter som inkommit i Sverige mellan år 

2008 - 2010 är 0,049 % från revisorer, i Norge är motsvarande siffra 1,2 %. Dessa 

skillnader har olika förklaringar. De uppmärksammade ekobrottsfallen i Norge, där 

revisorerna fått hårda påföljder, ligger till grund för att revisorerna har större fokus 

kring dessa frågor. Ett bevis på detta är skillnaden mellan Norge och Sverige i 

deltagandet vid penningtvättsutbildningar. Hösten 2011 deltog ca 1 100 revisorer i 

Norge i en utbildning om penningtvätt, i Sverige fick motsvarande utbildning ställas in 

på grund av att endast fyra revisorer anmält intresse. Ett större fokus på penningtvätt i 

Norge har lett till att revisorerna är mer benägna att uppdatera sig i 

penningtvättsrelaterade frågor.  

 

Revisorsnämnden har endast tagit upp två disciplinärenden gällande penningtvätt 

mellan år 2010 – 2011, vår uppfattning är att de inte prioriterar penningtvätt. Att 

tillsynen av revisorerna gällande penningtvättsfrågor i Sverige anses som svag är 

någonting som påverkar revisorernas benägenhet att rapportera. Även om en stor 

utbildningsinsats utförs är det inte säkert att det skulle resultera i en ökad rapportering 

på grund av avsaknaden av tillsyn. Enbart en ökad tillsyn skulle med stor sannolikhet 

öka revisorers rapporteringsgrad. En liknelse kan göras med hur det ser ut i trafiken, de 

som innehar körkort och  genomgått någon form av utbildning skulle med största 

sannolikhet vara mer benägna att hålla sig utanför hastighetsbegränsningarna om det 

inte finns någon risk för påföljder alls. Detsamma gäller med tillsynen av revisorerna, 

avsaknaden av tillsyn i penningtvättsfrågan innebär att det blir lättare för revisoerna att 

se genom fingrarna.  

 

Det finns ett glapp mellan vad Finanspolisen förväntar sig av revisorerna och vad 

revisorerna själva anser deras roll i bekämpningen av penningtvätt är. Revisorerna anser 

att penningtvättslagen inte påverkat dem i sitt arbete och ser sig inte som en viktig del i 

bekämpningen av penningtvätt, Finanspolisen anser däremot att revisorerna kan vara till 

stor hjälp för rättsväsendet. Den granskningsskyldighet revisorerna har ska inte heller 

påverka revisorns dagliga arbete, utan är en del av den helhetsbedömning som görs av 

en kund enligt god sed.  Revisorns bristande fokus på penningtvätt innebär en risk att 

revisorn kan missa att överväga misstanke om penningtvätt vid granskningen av en 

kund. Misstänker revisorn att en transaktion kan utgöra ett led i penningtvätt ska en 

rapport lämnas. Både Finanspolisen och FAR menar att de största orsakerna till 

revisorernas låga rapportering är att penningtvättslagen är otydlig med när en revisor 

ska rapportera en misstänkt transaktion. FAR upplever dock inte att Finanspolisen 

prioriterar information från revisionsbranschen och tycker att Finanspolisen måste bli 

tydligare med vad de vill att FAR ska göra för att öka revisorernas rapportering. För 

tillfället erbjuder FAR utbildning och uttalar sig om penningtvättslagenlagen till 

revisorer, men revisorernas låga prioritering på penningtvättsområdet gör att att detta 

inte får någon direkt genomslagskraft.  
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Eftersom det är ett genomgående bristande intresse när det gäller revisorns roll i att 

upptäcka och rapportera penningtvätt, ställer vi oss frågande till om revisorn verkligen 

ses som en viktig del i bekämpningen av penningtvätt. Finanspolisen tycker att 

revisorerna är en viktig del i brottsbekämpningen, men har samtidigt inte vidtagit några 

åtgärder för att involvera revisorerna i arbetet. Detta har medfört att revisorerna inte är 

intresserade av att skaffa sig större kunskap om hur penningtvättslagen fungerar och vad 

en penningtvättsrapport leder till. En tydligare lag och en bättre tillsyn kommer innebära 

att revisorernas rapportering av penningtvätt ökar, men för att detta ska kunna ske 

behöver penningtvätt få ett större fokus i samhället i stort. 

6.1  Praktiskt bidrag  
Om revisorer kan bidra till att minska förekomsten av penningtvätt har det en stor nytta 

för samhället, det blir svårare att tvätta pengar minskar incitamentet att begå det 

ursprungliga brottet. För att öka revisorernas benägenhet att rapportera misstänkta 

transaktioner, är det flera åtgärder som bör genomföras. Penningtvättslagen anses i dag 

vara för generellt skriven, vilket gör att den blir svår att tolka och praktiskt tillämpa för 

revisorer samt andra rapporteringspliktiga yrkeskategorier. En anpassning av 

penningtvättslagen efter varje yrkeskategori skulle göra den lättare att tillämpa, detta är 

något som riksdag och regering behöver se över. Undersökningen visar att revisorer 

saknar nödvändig kunskap om penningtvättslagen, de har dålig kunskap om hur lagen 

fungerar, vad en penningtvättsrapport leder till och hur myndigheter använder sig av 

informationen från en rapport. Finanspolisen måste få ut den informationen till 

revisorerna. För att göra detta måste Finanspolisen klargöra för FAR vad en 

penningtvättsrapport innebär och vad de förväntar sig från revisorerna, gör de inte detta 

är det svårt för FAR att kunna utbilda revisorerna på ett korrekt sätt. För att revisorerna 

ska vilja delta i utbildningar sig om penningtvättslagen, måste deras attityd till lagen 

förändras. Om Revisorsnämnden ökar tillsynen gällande revisorernas skyldigheter enligt 

penningtvättslagen, skulle det även öka revisorernas rapporteringsgrad för att undvika 

repressalier från Revisorsnämnden. Ett ökat fokus på penningtvättsfrågor från samhället 

i stort skulle även påverka revisorerna. Detta är någonting som påbörjats med det nya 

lagförslaget att kriminalisera penningtvätt, leder detta till fler domar och 

uppmärksammade fall kan revisorerna se vad en penningtvättsrapport leder till, vilket 

förhoppningsvis ökar revisorernas rapporteringsgrad.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning är byggd utifrån en bred ansats. I arbetet med undersökningen har 

vi identifierat intressanta områden som är lämpliga för vidare forskning. Denna 

forskningen bör bedrivas djupare för att kunna bidra till generaliserbara teorier.  

 

Om det nya lagförslaget går igenom, som innebär att penningtvätt blir ett självständigt 

brott, skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning för att undersöka om 

lagförslaget påverkar revisorernas benägenhet att rapportera misstänkta transaktioner.  

 

En annat område som är intressant att undersöka djupare är hur revisorer i Norge ser på 

penningtvättslagen, detta i ett försök att förklara skillnaderna i rapportering mellan 

Sverige och Norge.  

 

Ett tredje område skulle vara att undersöka vilken effekt Revisorsnämndens tillsyn har 

på revisorns agerande, vad skulle en ökad tillsyn innebära för revisorn? 
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7. Sanningskriterier 
 

Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga vid bedömningen av kvantitativ forskning 

eftersom dessa handlar om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna är. Men för 

kvalitativ forskning har det pågått diskussioner om hur relevanta dessa kriterier är. 

Vissa forskare menar att begreppen inte går att använda i ett kvalitativt sammanhang 

eftersom de har en grund i den kvantitativa forskningen, medan andra forskare tillämpar 

validitet och reliabilitet på den kvalitativa forskningens praxis (Bryman & Bell, 2005, s. 

50, 304).  

 

Vi har valt att utgå från Patel & Davidsons (2011) tillämpning av begreppen validitet 

och reliabilitet. Enligt dem så gäller begreppet validitet i en kvalitativ undersökning hela 

forskningsprocessen. Angående begreppet reliabilitet så säger Patel & Davidson (2011) 

att den ”bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället”. Därför menar de att reliabilitetsbegreppet och 

validitetsbegreppet blir så sammanflätade i kvalitativa undersökningar, att kvalitativa 

forskare sällan använder begreppet reliabilitet. Inom kvalitativ forskning får istället 

begreppet validitet en bredare innebörd (Patel & Davidson, 2011, s. 105 - 106). Vi 

kommer därför bara att gå in på validiteten i denna undersökning. Patel och Davidson 

(2011, s. 106) menar dock att det är svårt att fixera några kriterier för att säkerställa 

validiteten eftersom varje forskningsprocess är unik. Vi har valt att gå igenom några 

kriterier nedan som anses vara av vikt.  

 

Genom att vi intervjuat respondenter från Finanspolisen, Ökokrim, Brå, Skatteverket, 

FAR och revisorer, har vi fått olika synvinklar och perspektiv på problemet, vilket även 

stärker validiteten. En aktör som däremot saknas i undersökningen är Revisorsnämnden 

och därigenom inte kunnat ta del av deras åsikter om tillsynen av revisorerna. Genom 

att vi granskat disciplinärenden har vi dock fått en bild av vad påföljderna kan bli om en 

revisor inte följer sina förpliktelser enligt penningtvättslagen.     

  

Hur transkriptionsprocessen genomförts är viktigt för validiteten i en kvalitativ 

undersökning. Forskaren måste därför vara medveten om och fundera över de val som 

görs i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen (Patel & 

Davidson, 2011, s. 107 - 108). Vi försökte transkribera intervjuerna så snart som möjligt 

efter att en intervju genomförts. Om minnet av intervjun är färsk, anser vi att det är 

lättare att förmedla den känsla som uppstod vid intervjun och därigenom undvika fällan 

att göra den transkriberade texten tydligare än vad som var fallet.  

 

Kommunikativ validitet är ett annat begrepp som är av vikt. Det innebär att läsaren av 

undersökningen ska kunna bilda sig en egen uppfattning av trovärdigheten hos de 

tolkningar som forskaren presenterar (Patel & Davidson, 2011, s. 108). I kapitel 4 

Empiri har vi presenterat intervjuerna som en sammanfattning. Vi har där försökt göra 

en så bra beskrivning som möjligt av hur respondenten uttryckt sig under intervjun. För 

att förstärka de delar vi ansett vara av vikt i empirin, har vi citerat respondentens svar 

samt beskrivit i vilket sammanhang respondenden svarat för att möjliggöra för läsaren 

att göra egna tolkningar.  

 

Som tidigare nämnts kan kvalitativa undersökningar variera mycket från fall till fall och 

det är därför svårt sätta kriterier för hur man uppnår god kvalitet (Patel & Davidson, 

2011, s. 109). Enligt Patel & Davidson (2011, s. 109) är det därför viktigt att beskriva 
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hela forskningsprocessen, det möjliggör för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om 

de val som den kvalitativa forskaren gjort. I vårt kapitel 2 Metod har vi därför noggrant 

redogjort för våra teoretiska utgångspunkter samt förklarat hur vår undersökning är 

genomförd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



70 

 

8. Källförteckning  
 

Bell, R.E. (2002). An Introductory Who's Who for Money Laundering Investigators. 

Journal of Money Laundering Control, 5 (4), s. 287 – 295. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

AB.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Brå. (2012). Årsredovisning 2011. Brå:s hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisnin

g_2011.pdf. [Hämtad 2012-05-04]. 

 

Böttiger, L.E. & Nordenström, J. (1999). Å herregud, mitt i semestern. Stockholm: 

Karolinska Univ. Press. 

 

Carlberg, P. (2009). Penningtvätt ökar kraftigt. Svenska Dagbladet, [elektronisk], 3 

augusti. Tillgänglig via; http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar- 

kraftigt_3296809.svd. [Hämtad 2012-04-27]. 

 

Carlström, A. & Lantz Hedström, H. (2007a). Fina fasader med fixade fakturor. Brå, 

rapport 2007:18. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. 

 

Carlström, A., Lantz Hedström, H. & Heber, A. (2007b). Organiserat svartarbete i 

byggbranschen. Brå, rapport 2007:27. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 

Information och förlag.  

 

Duska, R.F. (2005). The Responsibilities of Accountants. Geneva Papers on Risk & 

Insurance - Issues & Practice, 30 (3), s. 410-424. doi: 10.1057/palgrave.gpp.2510042 

 

Eilifsen, A., Messier Jr, W. F., M, G. S., & F, P. D. (2010). Auditing & Assurance 

Services. London: McGraw-Hill. 

  

Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of 

Management Review, 14 (1), s. 57-74. 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekobrottsmyndigheten. (2007). Revisorers åtgärder vid misstanke om brott. 

Ekobrottsmyndighetens hemsida, rapport 2007:1, reviderad maj 2011. Tillgänglig via;   

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Revisorer/Revisorers%20%C3%A5tg

%C3%A4rder%20vid%20brottsmisstanke.pdf. [Hämtad 2012-03-06]. 

 

Ekobrottsmyndigheten. (2011). Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2010. 

Ekobrottsmyndighetens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/%C3%85rsredovisningar/EBM%20%

C3%A5rsredovisning%202010.pdf. [Hämtad 2012-02-20].  

 

http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007664/%C3%85rsredovisning_2011.pdf
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-okar-kraftigt_3296809.svd


71 

 

Emerald. (2012). Journal of money laundering control. Emeralds hemsida. Tillgänglig 

via; http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc. [Hämtad 

2012-04-24].  

 

FAR. (2006). Revision, En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR FÖRLAG AB. 

 

FAR. (2011). Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2010 – 

30 april 2011. FAR:s hemsida. Tillgänglig via;   

http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/A

RSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF. [Hämtad 2012-05-03]. 

 

FAR. (2012). EtikU 11 – Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. FAR:s hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORS

SED/ETIKU11_JAN_2012.PDF. [Hämtad 2012-04-05]. 

 

FATF. (2006). Summary of the third mutual evaluation/detailed assessment report anti-

money laundering and combating the financing of terrorism, Sweden. FATF:s hemsida. 

Tillgänglig via: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf. [Hämtad 2012-

03-28].  

 

Ferwerda, J. (2008). The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti-

Money Laundering Policy Reduce Crime? Utrecht: School of Economics, 

Tjalling C. Koopmans Research Institute. Discussion Paper Series 08-35. Tillgänglig 

via; http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html. [Hämtad 

2012-04-03]. 

 

Finansinspektionen. (2012). Redovisning av uppdrag. Finansinspektionens hemsida, dnr 

12-2798. Tillgänglig via; 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf. 

[Hämtad 2012-04-10]. 

 

Finanspolisen. (2010). Årsrapport Finanspolisen 2009. Rapport Tillgänglig via; 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Riks

polisstyrelsen/Arsrapport_FIPO_2009.pdf. [Hämtad: 2012-02-05]. 

 

Finanspolisen. (2011). Årsrapport Finanspolisen 2010. Finanspolisens hemsida, rapport 

2011:5. Tillgänglig via; 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Riks

polisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf. [Hämtad: 2012-02-05]. 

 

Grahn T., Lundén F., Madstedt K. & Wendleby B. (2010). Åtgärder mot penningtvätt 

m.m. Vällingby: Elanders Sverige AB. 

 

He, P. (2010). A typological study on money laundering. Journal of Money Laundering 

Control, 13 (1), s. 15 – 32. 

 

Healy, P. M. & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and 

the capital markets: A review of empirical disclosure literature. Journal of Accounting 

and Economics, 31, s. 405-440. 

http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jmlc
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/OM_FAR/ARSREDOVISNING/ARSREDOVISNING_FAR_2010-11.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/BRANSCHEN/GOD_REVISIORSSED/ETIKU11_JAN_2012.PDF
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/5/36210440.pdf
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/CTK/2009-0107-200831/UUindex.html
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Finanspolisens_arsrapport_2010.pdf


72 

 

 

Holme, I.E. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik, om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hvitvasking. (2009a). Hvitvaskingsloven. Webbsida om penningtvätt som drivs av 

Finanstillsynet och Ökokrim. Tillgänglig via; http://www.hvitvasking.no/Lov-og-

forskrift/Hvitvaskingsloven/. [Hämtad 2012-04-11].  

 

Hvitvasking. (2009b). Hvitvaskingsloven. Webbsida om penningtvätt som drivs av 

Finanstillsynet och Ökokrim. Tillgänglig via; http://www.hvitvasking.no/Rapportering-

til-Okokrim/Nar-skal-det-rapporteres/. [Hämtad 2012-04-11].  

 

Johansson, S.E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (2005). Uppdrag revision. Stockholm; 

SNS Förlag. 

 

Johnstone, K. M. (2000). Client-Acceptance Decisions: Simultaneous Effects of Client 

Business risk, Audit Risk, Auditor Business Risk, and Risk Adaption. Auditing: A 

journal of Practice & Theory, 19 (1), s. 1-25. 

 

Justitieutskottet. (2004). Skärpta regler mot penningtvätt. Riksdagens hemsida, 

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU7. Tillgänglig via; 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Skarpta-regler-mot-penningtvat_GS01JuU7/. [Hämtad 2012-

03-28]. 

 

Karthik, R. (2012). Training and Development in ITI Limited – Banglore. Advances in 

Management; 5 (2), s. 54-60.  

 

Khalil, S., Cohen, J. R. & Schwartz, K. B. (2011). Client Engagement Risks and the 

Auditor Search Period.  Accounting Horizons, 25 (4), s. 685–702. 

 

Larsson, B. (2004). Revisorernas anmälningsskyldighet. Brå, rapport 2004:4. 

Stockholm; Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. 

 

Levi, M. & Reuter, P. (2006). Money laundering. Crime and Justice, 34, s. 289-376. 

 

Lundahl, U. & Skärvad, P.H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer. Lund; Studentlitteratur.  

 

Magnusson, D. (2009). The costs of implementing the anti-money laundering 

regulations in Sweden. Journal of Money Laundering Control, 12 (2), s. 101 – 112. 

 

Malagueño, R., Albrecht, C.,  Ainge, C. & Stephens, N. (2010). Accounting and 

corruption: a cross-country analysis. Journal of Money Laundering Control, 13 (4), s. 

372 – 393. doi: 10.1108/13685201011083885.  

 

Moberg, K. (2006). Bolagsrevisorn. Tredje upplagan. Stockholm: Nordstedts Juridik 

AB.  

 

http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/
http://www.hvitvasking.no/Lov-og-forskrift/Hvitvaskingsloven/


73 

 

Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn. Andra upplagan. Stockholm: Nordstedts Juridik 

AB.  

 

Murray, K. (2011). The uses of irresistible inference: Protecting the system from 

criminal penetration through more effective prosecution of money laundering offences. 

Journal of Money Laundering Control, 14 (1), s. 7-15. doi: 

10.1108/13685201111098842. 

 

Nationalencyklopedin. (2012). Nationalencyklopedins hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.ne.se/lang/förförståelse. [Hämtad 2012-04-11]. 

 

Ot.prp. nr. 3. (2009). Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

(hvitvaskingsloven). Webbsida om penningtvätt som drivs av Finanstillsynet och 

Ökokrim. Tillgänglig via; 

http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf. 

[Hämtad 2012-04-11]. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Polit, D.F., Beck, C.T. & Hungler, B.P. (2001). Essentials of nursing research: 

methods, appraisals, and utilization. 5:e upplagan. USA, Philadelphia; Lippincott 

Williams & Wilkins.  

 

Prop. 2008/09:70. Genomförandet av tredje penningtvättsdirektivet. Regeringens 

hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/58/87/3dd386a4.pdf. [Hämtad 2012-03-10]. 

 

Revisorforeningen. (2012). Trender i hvitvasking. Den norske Revisorforeningens 

hemsida. Tillgänglig via; http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-

hvitvasking. [Hämtad 2012-05.05]. 

 

Revisorsnämnden. (2012a). RN: s huvuduppgifter. Revisorsnämndens hemsida. 

Tillgänglig via; http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html. [Hämtad: 2012-

03-19]. 

 

Revisorsnämnden. (2012b). Tillsyn. Revisorsnämndens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html. [Hämtad 2012-05-22].  

 

Revisorsnämnden. (2012c). Statistik. Revisorsnämndens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/disciplinara_atga

rder_2010.gif. [Hämtad 2012-05-22]. 

 

Revisorsnämnden. (2011). D 15/11. Revisorsnämndens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2011/20

11_409.pdf. [Hämtad 2012-03-20]. 

 

Revisorsnämnden. (2010). D 43/10. Revisorsnämndens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2010/20

10_697.pdf. [Hämtad 2012-03-20]. 

http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.ne.se/lang/förförståelse
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Ot.prp.%20nr.%203%20%282008-2009%29.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/58/87/3dd386a4.pdf
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorforeningen.no/d9135059/trender-i-hvitvasking
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/disciplinara_atgarder_2010.gif
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/disciplinara_atgarder_2010.gif
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2011/2011_409.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2011/2011_409.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2010/2010_697.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/praxisdokument/2010/2010_697.pdf


74 

 

 

Rider, B.A.K. (1993)."The Practical and Legal Aspects of Interdicting the Flow of Dirty 

Money". Journal of Financial Crime, 3 (3) s. 234 – 253. doi: 10.1108/eb025715  

 

Rikskriminalpolisen. (2011). Rikskriminalpolisens årsberättelse 2010. Polisens 

hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20

Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf. [Hämtad 2012-03-12] 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Reasearch methods for business 

students. 5:e upplagan. England; Pearson Education Limited.  

 

SFS 2009:62. Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Stockholm: Finansdepartementet. 

 

SFS 1999:1079. Revisionslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2001:883. Revisorslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Shanmugan, B. (2004). Hawala and Money Laundering: A Malaysian Perspective. 

Journal of Money Laundering Control, 8 (1), s. 37-47. 

 

Skatteverket. (2007). Svartköp och svartjobb i Sverige. Del 2: Möjliga åtgärder mot 

svartarbete och bidragsfusk. Skatteverkets hemsida, rapport 2007:1. 

http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007

_1.pdf. [Hämtad 2012-02-20]. 

  

Skatteverket. (2008). Skattefelskarta för Sverige. Skatteverkets hemsida, rapport 2008:1. 

http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport20080

1skattefelskarta.pdf. [Hämtad 2012-03-20]. 

 

Skinnari, J., Marklund, K. & Korsell, L. (2011). Storskaliga skattebrott – En 

kartläggning av skattebrottslingens kostnader. Brå, rapport 2011:7. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

 

SOU 2007:23. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Stockholm: Fritzes. 

 

SOU 2008:32. Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Regeringens hemsida. 

Tillgänglig via; http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf. [Hämtad 

2012-02-20].  

 

SOU 2012:12. Betänkande av 2010 års penningtvättsutredning: Penningtvätt – 

kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud. Stockholm: Fritze. 

 

Statskontoret. (2008). Tredje penningtvättsdirektivet – tillsyn och organization. Rapport 

2008:2. Statskontorets hemsida. Tillgänglig via; 

www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf. [Hämtad 2012-03-05]. 

 

Swedish National Criminal Police. (2007). Annual Report Financial Intelligence Unit 

2006, RKP KUT Report 2007:2. Polisens hemsida. Tillgänglig via; 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Rikskrim_arsberattelse_10.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011006/Rapport2007_1.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd380005610/rapport200801skattefelskarta.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2008/200802.pdf


75 

 

http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf. 

[Hämtad 2012-03-03]. 

 

Transparency International. (2011). Annual Report 2010. Transparency Internationals 

hemsida. Tillgänglig via; 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/annual_report_2010?mode=window&pr

intButtonEnabled=false&shareButtonEnabled=false&searchButtonEnabled=false&back

groundColor=%23222222. [Hämtad 2012-06-07]. 

 

TT. (2012). Hårdare lag om penningtvätt. Svenska dagbladet, [Online] 14 mars. 

Tillgänglig via; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-

penningtvatt_6923839.svd. [Hämtad 2012-03-29].  

 

Van de Bunt, H. (2008). A case study on the missuse of hawala banking. International 

Journal of Social Economics, 35 (9), s. 691-702. 

 

Vesterhav D., Korsell L., Skinnari J. & Stenström A. (2011). Penningtvätt – 

Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner. Brå, rapport 2011:4. Västerås; 

Edita Nordstedts. 

 

Williamson, Y.M. (1981). Research methodology and its application to nursing. New 

York; John Wiley & Sons, Inc. 

 

Wood, M.J. & Ross-Kerr, J.C. (2006). Basic steps in planning nursing research. 5:e 

upplagan. London; Jones and Bartlett Publishers. 

 

Ökokrim. (2011a). Trendrapport hvitvasking 2011. Tillgänglig via; 

http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf. [Hämtad 2012-04-

11]. 

 

Ökokrim. (2011b). Årsmelding 2010. Tillgänglig via; 

http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf. [Hämtad 2012-

04-11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/13695/AnnualreportFIU2006engelska%5B1%5D.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hardare-lag-om-penningtvatt_6923839.svd
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/trendrapport_hvitvask_2011.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf
http://www.hvitvasking.no/upload/Arsrapport_OKOKRIM_2010.pdf


76 

 

Bilaga 1: Intervjuguide respondent A, Finanspolisen 
 

Bakgrund: 

- Utbildning 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Arbetsuppgifter i dag 

 

Vad anser du att revisorernas ansvar är när det gäller penningtvätt?  

 

Anser du att revisorer gör tillräckligt för att rapportera misstänkta transaktioner? 

-Anser du att 8,7 och 5 rapporter från revisorer de senaste åren är tillräckligt?   

-I Norge inkom 78, 97 och 86 under de tre senaste åren (av totalt ca 7000 rapporter). 

-Vad tror du detta beror på? 

 
Tror du att revisorer prioriterar kundernas förtroende före att anmäla misstänkt 

penningtvätt? 

 

Hur ser du på revisorernas möjlighet att rapportera om man jämför med advokater och 

fastighetsmäklare? 

-Dessa gör ungefär lika många rapporter som revisorer per år. 

 

Upplever du att revisorer har rätt utbildning för att rapportera misstanke om 

penningtvätt? 

 

Hur ser du på samarbetet med Revisorsnämnden? 

-Kan det förbättras? 

 

Har du haft kontakt med revisorer som har funderingar kring penningtvättslagen? 

-Vad vill de ha hjälp med? Rådfrågning, tyda signaler etc. 

 

Har du några andra synpunkter om revisorernas ansvar att rapportera penningtvätt? 

 

Revisorernas ansvar ökar hela tiden, innebär detta ett problem? 

-Finns det risk att rapportering av penningtvätt blir lidande? 

 

I vilka branscher tror du penningtvätt förekommer mest? 

-Vilka åtgärder behövs för att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

-Hur kan revisorer bidra till att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

 

Anser du att den nuvarande penningtvättslagen är rätt utformad i dag? 

-Vad skulle kunna göras bättre? Vad saknas? 

 

Om penningtvätt skulle vara ett enskilt brott, hur skulle det påverka ert arbete mot 

penningtvätt? 

-Hur skulle detta påverka revisorernas arbete? 

 

Tror du avskaffandet av revisionsplikten resulterat i att företag som tvättar pengar inte 

anlitar någon revisor? 
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Bilaga 2: Intervjuguide respondent B, Ökokrim 
 

Bakgrund: 

- Utbildning 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Arbetsuppgifter i dag 

 

Vad gör Ökokrim? 

-Skiljer sig er roll från Finanspolisen i Sverige? 

 

Hur ser du på revisorernas ansvar när det gäller att rapportera misstänkt penningtvätt? 

  

Anser du att revisorer gör tillräckligt för att rapportera misstänkta transaktioner? 

-Hur ser du på skillnaderna mellan Sverige och Norge? 

-I Sverige har det lämnats in 8,7 och 5 rapporter från revisorer de senaste åren av ca 

12 000 rapporter. I Norge är siffrorna 78, 97, 86 och 65 under de fyra senaste åren (av 

totalt ca 7000 rapporter). 

-Vad tror du detta beror på? Varför tror du att siffrorna har sjunkit det senaste året? 

 

Upplever du att revisorer har rätt utbildning för att rapportera misstanke om 

penningtvätt? 

-Hur går ni ut med information till revisorer? 

 

Har du mycket kontakt med revisorer som har funderingar kring penningtvättslagen? 

-Vad vill de ha hjälp med? Rådfrågning, tyda signaler etc. 

 

Har ni något samarbete med Den norske Revisorforening? 

 

Har du några andra synpunkter om revisorernas ansvar att rapportera penningtvätt? 

 

I vilka branscher anser du att penningtvätt förekommer mest? 

-Vilka åtgärder behövs för att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

-Hur kan revisorer bidra till att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

 

Anser du att den nuvarande hvitvaskingslov är rätt utformad i dag? 

-Vad skulle kunna göras bättre? Vad saknas? 

 

Tror du avskaffandet av revisionsplikten resulterat i att företag som tvättar pengar inte 

anlitar någon revisor? 
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Bilaga 3: Intervjuguide respondent C, Brå 
 

Bakgrund: 

- Utbildning 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Arbetsuppgifter i dag 

 

Hur ser du på revisorns roll i bekämpningen av penningtvätt? 

 

Anser du att revisorer gör tillräckligt för att rapportera misstänkta transaktioner? 

 

Anser du att 8,7 och 5 rapporter från revisorer de senaste tre åren är tillräckligt?   

-I Norge inkom 78, 97 och 86 under de tre senaste åren (av totalt ca 7000 rapporter). 

-Vad tror du detta beror på? 

 
Tror du att revisorer prioriterar kundernas förtroende före att lämna en rapport om misstänkt 

penningtvätt? 

 

Hur ser du på revisorernas möjlighet att rapportera om man jämför med advokater och 

fastighetsmäklare? 

-Dessa gör ungefär lika många rapporter som revisorer per år. 

 

Upplever du att revisorer har rätt utbildning för att rapportera misstanke om 

penningtvätt? 

 

Hur ser du på samarbetet med Finanspolisen, Revisorsnämnden och revisorer? 

-Kan det förbättras? 

 

Har du mycket kontakt med revisorer som har funderingar kring penningtvättsfrågor? 

-Vad vill de ha hjälp med? Rådfrågning, tyda signaler etc. 

 

Har du några andra synpunkter om revisorernas ansvar att rapportera penningtvätt? 

 

Revisorernas ansvar ökar hela tiden, innebär detta ett problem? 

-Finns det risk att rapportering av penningtvätt blir lidande? 

 

I vilka branscher tror du att penningtvätt förekommer mest? 

-Vilka åtgärder behövs för att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

-Hur kan revisorer bidra till att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

 

Tror du avskaffandet av revisionsplikten resulterat i att företag som tvättar pengar inte 

anlitar någon revisor? 

 

Anser du att den nuvarande penningtvättslagen är rätt utformad i dag? 

-Vad skulle kunna göras bättre? Vad saknas? 

 

Det finns nu ett lagförslag att penningtvätt ska BLI ett enskilt brott, hur tror du det 

kommer att påverka bekämpningen av penningtvätt? 

-Hur skulle detta påverka revisorernas arbete? 
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Bilaga 4: Intervjuguide respondent D, Skatteverket 
 

Bakgrund: 

- Utbildning 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Arbetsuppgifter i dag 

 

Hur arbetar Skatteverket med penningtvättsfrågor? 

-Hur kan ett vanligt fall om misstänkt penningtvätt se ut? 

 

Anser du att den nuvarande penningtvättslagen är rätt utformad i dag? 

-Vad skulle kunna göras bättre? Vad saknas? 

 

Om penningtvätt skulle vara ett enskilt brott, hur skulle det påverka ert arbete mot 

penningtvätt? 

-Hur skulle detta påverka revisorernas arbete? 

 

Vad är din bild av revisorers arbete gällande penningtvättsfrågor baserat på tidigare 

erfarenheter?  

-Exempelvis vid en skatterevision 

-Upptäcker ni fall där revisorer brustit och borde vidtagit åtgärder? 

 

Anser du att 8,7 och 5 rapporter från revisorer de senaste åren är tillräckligt?   

-Borde det vara fler? 

-Norge har 78, 86, 97, 65 

-Vad är det som saknas enligt er upfattning? Varför sker det inte fler rapporter? 

 

Har du kontakt med revisorer som har funderingar kring penningtvättslagen? 

-Vad vill de ha hjälp med? Rådfrågning, tyda signaler etc. 

 

Tror du avskaffandet av revisionsplikten resulterat i att företag som tvättar pengar inte 

anlitar någon revisor? 

 

Hur ser du på samarbetet med Finanspolisen, revisorer och revisorsnämnden? 

-Kan det förbättras? 

 

Hur vanligt tror du att penningtvätt är? 

 

I vilka branscher tror du att penningtvätt förekommer mest? 

-Vilka åtgärder behövs för att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

-Hur kan revisorer bidra till att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

 

Enligt era rapporter är svartarbetet väldigt utbrett i Sverige i dag, hur arbetar ni för att 

motverka detta? 

-Vad kan revisorn bidra eller hjälpa till med angående svartarbete?  
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Bilaga 5: Intervjuguide respondent E, FAR  
 

Bakgrund: 

- Utbildning 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Arbetsuppgifter i dag 

 

Hur tror du att lagen om penningtvätt påverkat revisorernas arbetssätt? 

 

Anser du att revisorer gör tillräckligt för att rapportera misstänkta transaktioner? 

 

Anser du att 8,7 och 5 rapporter till Finanspolisen från revisorer de senaste tre åren är 

tillräckligt (av ca 12 000 rapporter)?   

-Jämfört med Norge som har 78, 97 och 86 rapporter från revisorer per år av, totalt ca 7 

000 rapporter. 

-Vad tror du dessa skillnader beror på? 

 
Tror du att revisorer prioriterar kundernas förtroende före att anmäla misstänkt 

penningtvätt? 

 

Hur ser du på misstankegraden för när en revisor ska lämna en rapport om misstänkt 

penningtvätt? 

 

Upplever du att revisorer har rätt utbildning för att rapportera misstanke om 

penningtvätt? 

-Hur ser utbildningen ut idag? Seminarier, föreläsningar etc. 

-Tror du att revisorer i allmänhet vet när de ska lämna en rapport? 

 

Enligt en rapport från Finansinspektionen (mars 2012, s. 24, 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/55_Penningtvatt/2012/penningtvatt_12-2798.pdf) 

står det att Far:s utbildning om penningtvätt fick ställas in hösten 2011 på grund av att 

antal anmälda personer var för lågt, vad tror du det kan bero på? 

 

Hur ser kontakten ut med andra myndigheter, t.ex. Finanspolisen? 

 

Hur ser du på kontakten med revisorerna? 

-Kan det förbättras? 

 

Har ni kontakt med revisorer som har funderingar kring penningtvättslagen? 

-Vad vill de ha hjälp med? Rådfrågning, tyda signaler etc. 

 

Revisorernas ansvar och arbetsuppgifter ökar hela tiden, innebär detta ett problem? 

-Kan revisionen bli lidande? 

 

Hur vanligt tror du att penningtvätt är? 

 

I vilka branscher tror du att penningtvätt förekommer mest? 

-Vilka åtgärder behövs för att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

-Hur kan revisorer bidra till att motverka penningtvätt inom dessa branscher? 

 



81 

 

Anser du att den nuvarande penningtvättslagen är rätt utformad i dag? 

-Vad skulle kunna göras bättre? Vad saknas? 

 

Tror du att avskaffandet av revisionsplikten resulterat i att företag som tvättar pengar 

inte anlitar någon revisor? 

 

Har du några andra synpunkter om revisorernas ansvar att rapportera penningtvätt? 
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Bilaga 6: Intervjuguide respondent F-I, revisorer 
 

Bakgrundsfrågor: 

- Utbildning 

- Auktoriserad eller godkänd revisor? 

- Hur länge har du arbetat med revision? Stor-liten byrå, specialist? 

-Vilka är dina arbetsuppgifter i nuläget? 

 

Har lagen om penningtvätt påverkat ditt arbete? 

-Revisionsarbetet? 

 

Tycker du att lagen är tydlig om vad revisorer förväntas göra för att motverka 

penningtvätt? 

 

Har ni ökat kontrollerna innan ni tar in en ny kund? 

 

Hur genomför ni en kontroll av en ny kund? 

-Hur påverkar det er kontakt med kunden? 

 

Anser du att ni har fått rätt utbildning för att upptäcka penningtvätt? 

-Vidarebefordras utbildningen till hela kontoret? 

 

Kontrollerar du någon bransch extra noggrant?  

-Företag med mycket kontanthandel? 

-Byggbranschen med mycket svart arbetskraft? 

-Restaurangbranschen? 

 

Vad har du för kriterier en kund måste upfylla? 

 

Tror du att det räcker för att undvika kunder som håller på med penningtvätt? 

 

Har du någon gång misstänkt penningtvätt hos en kund? 

Om ja: Vad föranledde misstanken? 

Om nej: Vad tror du att det beror på? Bra kontroller m.m. 

 

Vad är det som skulle väcka misstankar om penningtvätt? 

-Hur skulle du då agera?  

-Hur aktivt letar du efter penningtvätt? 

 

Hur påverkar penningtvätt era revisionskostnader? 

-Hur påverkar det er kundrelation? 

 

Har ni tagit fram någon policy om penningtvätt? 

 

Vem ansvarar för att upprätthålla penningtvättslagen?  

-Företaget, kontoret, enskild revisor?  

 

Vad har du för kontakt med tillsynsmyndigheterna om penningtvättsfrågor?  

-Finns det en löpande dialog kring penningtvättsfrågor? 
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Upplever du att det skulle finnas någon risk för replissalier från RN om du skulle missa 

att rapportera en misstänkt transaktion?  

 

Tror du avskaffandet av revisionsplikten har underlättat möjligheten för 

gärningspersoner att tvätta pengar? 

 

Det läggs allt mer arbete och ansvar på revisorer, vad anser du om det? 

-Finns det risk att revisorns arbete blir sämre i något avseende?` 

-Finns det risk att själva revisionen blir lidande av det? 

 

De tre senaste tre åren har det inkommit 8,7 och 5 rapporter till Finanspolisen från 

revisorer, tycker du att det är rimliga siffror? 

-I Norge inkom 78, 97 och 86 under de tre senaste åren (av totalt ca 7000 rapporter). 

 

Har du några andra synpunkter på revisorernas ansvar att rapportera penningtvätt? 
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Bilaga 7: Andra metoder för penningtvätt 
 

Egendomsförsäljning 
Brottsupplägg kan som sagt se ut på många olika sätt. Ett sätt är att dölja pengarnas 

brottsliga ursprung genom att investera dem i fastigheter. Illustrationen nedan visar hur 

ett brottsupplägg kan gå till där en huvudaktör, olika specialister och flera bulvaner är 

inblandade. Genom att använda sig av denna metod kan de uppföra hus utan att ha 

någon som helst täckning, kreditvärdighet. I slutändan kan huset säljas dyrt till en 

privatperson, på så sätt förvandlas svarta pengar till vita. Det är huvudaktören som står 

bakom bostadsbolaget som köper tomten. Tomten säljs vidare till en bulvan, vilket 

innebär att byggnationen fortsätter genom en privatperson. Detta är lämpligt eftersom 

skattemyndigheten inte utövar samma omfattande kontroller av privatpersoner som för 

byggbolag, detta gör det smidigare att hantera svartarbetskraft. Tomten med det 

halvfärdiga huset säljs sedan vidare till en andra bulvan. Den andra bulvanen säljer 

sedan det färdiga huset till en utomstående privatperson för ett pris som är relaterat till 

marknaden. Kostnader för byggmaterial, vit och svart arbetskraft, eventuella mutor, 

räntor och amorteringar betalas ut till bulvanerna som i sin tur betalar långivande bank 

(Finanspolisen, 2011, s. 15-16). 

 

 

 
(Finanspolisens, 2011, s.16). 
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Hawala banking 
Hawala-banking är den internationella benämningen på det informella banksystemet 

som har funnits i århundraden. På det indiska språket betyder ordet Hawala tillit och det 

är tillit som personifierar hela systemet (Shanmugam, 2004, s. 37-47). Systemet 

fungerar som ett alternativt överföringssystem utanför de mera traditionella 

banksystemen. Systemet finns till för att underlätta internationella överföringar, mellan 

ett vistelseland och ett hemland, samtidigt som det tillåter att pengar blir förflyttade runt 

jordklotet utan att det sker en verklig pengaförflyttning eller en transaktion. Tekniken 

bygger på att så kallade Hawala-agenter erbjuder ekonomiska tjänster utanför 

myndigheternas kontroll. De accepterar kontanter, checkar och andra värdesaker på en 

plats och betalar ut samma summa på en annan plats. Servicen kan anses vara liknande 

som officiella banker erbjuder, men till skillnad från bankerna bryr de sig inte om de 

lagliga skyldigheterna som rör identifikation av kunder, dokumentation och 

särredovisning av annorlunda transaktioner. Hawala-tjänsten är inte brottslig eller 

olaglig på något sätt för de enskilda individer som använder sig av tjänsten utan enbart 

om den används i brottsligt syfte (Van de Bunt, 2008, s. 691-702). Ett exempel på hur 

en transaktion kan gå till:   

 

Person A kontaktar Hawala agent A i sitt land och ger honom pengar att föra över till en 

person B i ett annat land. Hawala agent A kontaktar sedan Hawala agent B med 

instruktioner hur pengarna ska betalas ut till Person B. Skulden som har uppstått mellan 

Hawala agent A har och Hawala agent B ska betalas tillbaka senare. Skulden kan sedan 

betalas tillbaka med gods,tjänster, egendomar och så vidare. Hawala systemet är därmed 

ett snabbare, enklare och ett billigare sätt att förflytta pengar än genom användandet av 

mer vanliga banköverföringar (Shanmugam, 2004, s. 37-47). Genom systemets 

uppbyggnad och att personerna ifråga kan vara anonyma gör det attraktivt för illegala 

aktiviteter och penningtvätt. 

Smurfing 
Smurfing är en av de mest kända penningtvättsmetoderna. Metoden bygger på att man 

placerar kontantamedel på olika personers konton som är anlitade av penningtvättaren, 

så kallade ”smurfar”. Beloppen som sätts in på konton måste vara så små att det inte 

väcker myndigheternas uppmärksamhet (Bell, 2002, s. 289). Strukturering används 

oftast för att komma under rapporteringsgränser. I Sverige utförs en kontroll till 

exempel om en transaktion överstiger 150 000 kr eller mer (Grahn et al., 2010, s. 43-

44). 

Försäkringsbedrägeri 
Penningtvätt sker även genom försäkringsbedrägerier, genomförandet skiljer sig från 

fall till fall. Ett sätt är att betala en dyr avgift för att få köpa en försäkring genom en 

agent som jobbar på försäkringsbolaget. Försäkringen säljs sedan vidare för att omsättas 

igen, allt för att försvåra arbetet att kunna spåra pengarna tillbaka till förbrottet. 

Försäkringsbolag har mycket anställda som är involverade inom 

penningtvättsverksamheten, vilket medför att det finns ett för svagt reglemente som 

kontrollerar marknaden. Ett exempel på detta är att lagen säger att försäkringsbolaget 

måste identifiera sin kund för att kunna göra en affär, det är dock försäkringsagenten 

som sköter förhandlingarna med kunden och han innefattas inte av samma restriktion 

(He, 2010, s. 18-19). 
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Smuggling 
Smuggling är vanligt där man transporterar illegala pengar från brottslig verksamhet. 

Syftet är att flytta pengarna till ett land som har mer gynnsamma lagar och regler. 

Smugglingen sker oftast via flygplan där pengarna placeras i resväskor eller genom 

färjor då pengarna placeras i hålrum som finns på bilen. Inom Europa området är det 

fritt att flytta pengar, men från och till EU från tredjeland är man skyldig att deklarera 

in- och utförsel av valuta om beloppet motsvarar 10 000 Euro eller mer (Finanspolisen, 

2011, s. 11-13). I november 1991 rapporterades det första försöket att smuggla igenom 

pengar genom tullen genom att svälja dem. Händelsen skedde på John F Kennedy 

International Airport när en kvinna från Ghana försökte illegalt föra in totalt 320 000 

dollar, en del i påsar som fanns i magen. Upptäckten skedde genom att bagaget och 

kvinnan röntgades (He, 2010, s. 15) . 

Internationell handel 
Möjligheten som internationell handel innebär för penningtvättsverksamheten är stora. 

Genom att  förfalska eller överestimera transaktioner i relation till varan som skickas 

kan svarta pengar  förvandlas till vita. Internationell handel innebär också ofta stora 

ordar, vilket ger möjligheten att kunna tvätta mycket pengar på en och samma gång. En 

annan faktor är att det finns många olika skeenden och händelser som kan påverka t.ex.  

frakt, försäkring, utländsk valuta, olika lagar och regler, detta leder till svårigheter för 

myndigheter och andra instanser att ingripa. Låt oss säga att ett svenskt företag skriver 

ett kontrakt med ett företag i Nigeria om en leverans av kaffebönor. Kaffebönorna som 

var köpta av det svenska företaget skickas aldrig, samtidigt som det svenska företaget 

har förbetalt leveransen. Pengarna som företaget i Nigeria erhåller överförs direkt till en 

tredje part som inte har något med affären att göra (He, 2010, s. 22-23). 

Expertkunskap 
Penningtvätt är idag är stor och komplex verksamhet som handlar om mycket pengar. 

För att kunna kringgå de finansiella systemen, nationella- och internationella lagar 

behöver man expertkunskap i form av advokater, revisorer, mäklare och så vidare. 

Dessa sitter inne på kunskap om hur man skapar bolag, köpande eller säljande av en 

fastighet, finansiella transaktioner mm. Alla dessa tjänster är relativt sårbara för 

penningtvätt som det är, vilket innebär att chansen för att penningtvätt ska ske är 

överhängande oavsett om de får professionell hjälp eller inte. Det faktum att advokater, 

revisorer och mäklare arbete bygger på etik och disciplin gör att det är osannolikt att de 

skulle misstänkas för medhjälp till penningtvätt, vilket gör att penningtvätten kan göras 

på ett mer säkert och diskret sätt (He, 2010, s. 27-29). 

Valutaväxling 
Enligt finanspolisens årsrapport 2010 är valutaväxling den transaktion som har gett mest 

upphov till misstanke om penningtvätt de senaste åren. Det vanligaste sättet är att det 

sker genom olika penningöverföringar mellan olika finansinstitut inom landet eller 

mellan länder. Det är ett väldigt enkelt sätt att få ut kontanter som kan finansiera 

brottslighet eller svarta pengar samtidigt som man behåller sin anonymitet 

(Finanspolisen, 2011, s. 26). 

 

 

 

 


