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Abstrakt 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund 

Författare: Edina Kristof, Maria Nilsson 

Handledare: Jan Hemlin 

Examinator: Peter Öhman 

Titel: Penningtvättslagen- Revisorers praktiska inställning till lagen 

 

Från den 15 mars 2009, gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s 

tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. Liksom tidigare skall kunderna 

identifieras och misstänkta transaktioner anmälas till Finanspolisen. Affärsförbindelserna 

skall nu dessutom följas upp, och jämföras med vad som är känt om syftet med denna 

förbindelse. Vi ville inrikta oss på något aktuellt och förändringarna i Penningtvättslagen 

kändes därför intressanta. Lagförändringen är relativt ny och ämnet hade inte berörts 

nämnvärt. Det hade inte hunnit gå så lång tid sedan lagförändringen trädde ikraft men vi 

trodde ändå att revisorerna hunnit anpassa sig efter de nya rutinerna. Vårt syfte var att förklara 

hur enskilda revisorer i Sverige praktiskt upplevde lagändringen av penningtvätt i praktiken 

samt att beskriva om det förekom några påverkansfaktorer, (vid t.ex. inrättande av interna 

rutiner eller utbildningar för att förhindra penningtvätt, id-kontrollen, anmälningsplikten eller 

administrationen).  Det vi ville beskriva var om FAR SRS samt tillsynsmyndigheterna var till 

hjälp och undersöka om revisionsbyråerna hade inrättade åtgärdsprogram vad beträffade 

penningtvättsfrågor.  

Vi genomförde en kvantitativ studie med en enkätundersökning, för att kunna nå en större 

grupp av auktoriserade och godkända revisorer.  

Respondenterna påtalade i undersökningen att lagen gjort administrations och 

granskningsarbetet mer krävande. Vidare har studien visat att revisionsverksamheterna, 

oavsett företagsstorlek, hade inrättade rutiner i penningtvättsfrågor.  

Vi kunde även konstatera att revisorerna var nöjda med vägledning från FAR SRS och att den 

ansågs vara tillfredsställande men att tillsynsmyndighetens vägledning ansågs 

otillfredsställande. 

 

  



 
 

Abstract 
Bachelor Thesis in Business Administration, Mid Sweden University, Östersund  

Author: Edina Kristof, Maria Nilsson  

Tutor: Jan Hemlin  

Examiner: Peter Öhman 

Title: Money Laundering Act, - Auditors practical approach to law 

 

From 15 March, 2009, there is a new money laundering law in Sweden. The law is based on 

the EU's Third Money Laundering Directive, which applies in all EU countries. As before, 

customers are identified and reported suspicious transactions to the Financial Police. 

Commercial relations must now also be monitored, and compared with what is known about 

the purpose of this relationship. We wanted to focus on one issue and changes in the money 

laundering law seemed therefore interesting. Legislative change is relatively new and the 

subject had not been affected significantly. It had not had time to go so long since legislative 

amendment came into force but we still thought that the auditors had time to adjust to the new 

procedures. Our purpose was to explain how individual auditors in Sweden practical 

experiences of the money laundering law reform in practice and to describe if there was any 

influence of factors (for example, the establishment of internal procedures or training to 

prevent money laundering, identity verification, notification and administration ).  We wanted 

to describe if FAR SRS and supervisors were helpful and if accounting firms had established 

a program in respect of money laundering issues.  

We conducted a quantitative study with a survey, in order to reach a larger group of 

accredited and approved auditors.  

Respondents complained of the investigation to the Act made the administration and audit 

work more demanding. Further study has shown that audit activities, regardless of company 

size, had set up practice in money laundering issues.  

We could also note that the auditors were satisfied with the guidance of FAR SRS and that it 

was considered to be satisfactory but that the regulatory authority's guidance was 

disappointing. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel ges bakgrundsinformation för att ge läsaren förståelse för ämnet 

Penningtvätt. Därefter smalnas kapitlet av för att sedermera leda fram till uppsatsens syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Penningtvätt är ett amerikanskt begrepp som har sitt ursprung i 1920-talet när organiserade 

kriminella ligor investerat vinning av brott i tvättrum och biltvättföretag. När begreppet 

penningtvätt användes första gången innebar det en process som gjorde att olagligt förvärvade 

pengar såg ut som om de var lagligt intjänade. 
1
 

Definitionen av penningtvätt har utvecklats med åren. I början omfattade begreppet ett 

fenomen som enbart sammankopplades med finansiella transaktioner i samband med 

ekonomisk brottslighet. I dag täcker definitionen av penningtvätt stora delar av olika 

ekonomiska transaktioner som genererar vinster från illegala verksamheter. Sådana 

verksamheter kan utgöras av skatteflykt och felaktig bokföring medan gärningsmannen kan 

bestå av potentiella individer eller företag, korrumperade tjänstemän, organiserade 

brottslingar och företag i så kallade skatteparadis.
2
 

Eftersom penningtvätt syftar till att på olika sätt dölja ursprunget till de illegala tillgångarna 

finns ett starkt skäl att använda det finansiella systemet för att kunna använda medlen i den 

legala ekonomin via investeringar eller konsumtion. Det är viktigt att skydda stabiliteten hos 

det finansiella systemet mot sådana förfaranden. Därför finns regler av administrativ art som 

innehåller krav på företag, såväl inom den finansiella sektkorn som utanför, att kontrollera 

sina kunder, granska misstänkta transaktioner och rapportera dessa till Finanspolisen. 
3
 

Från den 15 mars 2009, gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s 

tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. Liksom tidigare skall kunderna 

identifieras och misstänkta transaktioner anmälas till Finanspolisen. Affärsförbindelserna 

skall nu dessutom följas upp, och jämföras med vad som är känt om syftet med denna 

förbindelse.
4
  

För att ge revisorer en handledning av tillämpningen av lagtexten har FAR SRS gett ut en 

vägledning. Enligt denna vägledning ska rutiner inrättas på revisionsföretaget i syfte att hindra 

att företaget utnyttjas för penningtvätt. Dessa rutiner omfattar riskhantering, åtgärder mot 

penningtvätt, klientkännedom, beslutsordning och intern rapportering.
5
  

                                                      
1Magnusson, Dan. The cost of anti money laundering I Sweden. (Jönköping Internationella Handelshögskolan). Tillgänglig:  

2009-11-20 , http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF. 
2 Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 2009-11-20 http://www.ne.se 
3  SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s.11 
4 Penningtvätt. Tillgänglig: 2009-11-25, http://www.penningtvatt.se/   
5 Samlingsvolymen 2008. Del 2. (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s. 297 

http://www.ne.se/
http://www.penningtvatt.se/
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1.2 Problemdiskussion 

Med penningtvätt avses åtgärder som syftar till att dölja ursprunget av illegalt åtkomna 

tillgångar. Penningtvätt förutsätter alltså att ett annat brott (förbrott) begåtts som genererat en 

vinst som skall döljas.
6
 

Penningtvätt utförs ofta i tre steg. Först förs de illegalt åtkomna medlen in i det finansiella 

systemet. Detta kan ske på olika sätt, t.ex. genom att dela upp en stor summa pengar i mindre 

insättningar. Därefter brukar gärningsmannen flytta runt eller omvandla medlen för att dölja 

källan till dessa. Det kan röra sig om förflyttning mellan olika konton eller köp av olika 

finansiella instrument. Slutligen förs medlen tillbaka ut i den legala ekonomin genom 

investeringar i exempelvis fastigheter, lyxartiklar och affärsprojekt.
7
 

I en affärsverksamhet måste en revisor veta vad som är tillåtet respektive otillåtet. Alla som 

ägnar sig åt näringsverksamhet, som anställd eller egen företagare, måste naturligtvis ha 

kunskap om var gränsarna går för vad man får företa sig i affärslivet. Men framför allt måste 

den som fungerar som rådgivare åt näringsidkare eller, i revisorernas fall, som granskare ha 

den kunskapen.
8
  

1.3 Problemformulering 

Vi vill inrikta oss på något aktuellt och förändringarna i Penningtvättslagen känns därför 

intressanta. Lagförändringen är relativt ny och ämnet har inte berörts nämnvärt. Det har inte 

hunnit gå så lång tid sedan lagförändringen trädde ikraft men vi tror ändå att revisorerna 

hunnit anpassa sig efter de nya rutinerna. Vi är intresserade av att förklara revisorernas 

inställning till lagen och dessutom beskriva om de finner att FAR SRS: s vägledning 

underlättar tillämpningen av penningtvättslagen.  

Med problembeskrivningen som bakgrund så har vi kommit fram till följande 

frågeställningar: 

 Anser revisorer i Sverige att Penningtvättslagen är praktiskt tillämpningsbar i 

praktiken? 

 Upprättar revisionsverksamheten rutiner (hur man hanterar, granskar, anmäler), så att 

revisionsbolaget inte utnyttjas för penningtvätt? 

 Är vägledningen från FAR SRS och tillsynsmyndigheterna tillfredställande? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att förklara hur enskilda revisorer i Sverige praktiskt tillämpar lagändringen av 

penningtvätt samt att beskriva om det förekommer några påverkansfaktorer, (vid t.ex. 

inrättande av interna rutiner eller utbildningar för att förhindra penningtvätt, id-kontrollen, 

anmälningsplikten eller administrationen).  Det vi vill förklara är om FAR SRS samt 

                                                      
6 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering. (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s. 236 
7 Ibid. 
8 Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Susanne, Brott och straff i affärslivet: en lärobok för ekonomer (2 uppl. Uppsala:Iustus 

Förlag, 2004), s.11 
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tillsynsmyndigheterna är till hjälp och beskriva om revisionsbyråerna har inrättade 

åtgärdsprogram vad beträffar penningtvättsfrågor.  

1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa uppsatsen något har vi valt att endast behandla de paragrafer i 

Penningtvättslagen som vi anser berör revisorer. Det betyder att vi inte har berört andra 

branscher som omfattas av lagen, eftersom det inte är syfte med uppsatsen. 
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1.6 Uppsatsens fortsätta disposition: 

 

 
 
Bild 1. 1 Uppsatsens disposition 

 

SLUTDISKUSSION

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras slutsatser dragna utifrån empirin och 
analyserna som gjorts i studien. Vidare presenteras också förslag till fortsatta studier.

ANALYS

I detta kapitel analyserar vi de empiriska data som samlats in. Uppgifterna analyseras utifrån 
existerande teori och logiska resonemang.

EMPIRI

I följande kapitel redovisas studiens insamlade resultat från den kvantitativa och kvalitativa 
data utifrån de åsikter som respondenterna givit.

TEORI OCH REFERENSRAM

I detta kapitel presenteras den teoribas som studien är uppbyggd på. Teorin inleds med en 
bredare förklaring av fenomenet penningtvätt för att sedan förklara dess beståndsdelar som 

påverkar revisorer.

METOD

I studiens andra kapitel presenteras hur urval gått till, vilken metod för insamling av data 
som använts samt det tillvägagångssätt som använts vid analysen av empirisk data. 

Därutöver förs en diskussion om potentiella metodproblem som kan tänkas ha påverkat 
resultaten.
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2. METOD 

I studiens andra kapitel presenteras hur urval gått till, vilken metod för insamling av data 

som använts samt det tillvägagångssätt som använts vid analysen av empirisk data. 

Därutöver förs en diskussion om potentiella metodproblem som kan tänkas ha påverkat 

resultaten. 

2.1 Val av metod 

Valet av undersökningsmetod bestäms utifrån våra frågeställningar, därför valde vi att utgå 

från en kvantitativ utgångspunkt, en undersökning riktad till revisorer för att se om de 

påverkas av lagändringen och vägledningen av penningtvättslagen. En kvantitativ metod är 

lämplig när problemställningen är relativt klar och när forskaren vill generalisera och beskriva 

omfattningen av ett fenomen. Undersökningen är i stor utsträckning extensiv, vilket innebär 

att forskaren använder sig av få variabler men många enheter just med syfte att kunna 

generalisera. Kvantitativa metoder har ofta en deduktiv ansats, vilket innebär att insamlad 

empiri jämförs med verkligheten grundad i viss teori.
9
 Ett exempel på en kvantitativ metod är 

enkätundersökning. Denna typ av undersökning kännetecknas av representativitet och 

statistisk teori. Anledningen till att vi valt just denna metod är att den på bästa sätt kan hjälpa 

oss besvara våra frågeställningar och det syfte vi har med arbetet. På detta sätt får vi fram data 

som enkelt kan mätas och statistiskt analyseras.
10

 

Många av de avhandlingar och studier som har gjorts om penningtvättslagen har oftast varit 

kvalitativa och har riktat sig mot revisorers ställningstagande till ämnet. En kvalitativ 

undersökningsmetod riktar sig alltså till att intervjua enstaka personer för att se vilka 

kunskaper dessa har inom området och på detta sätt se vilka samband som finns. Den metoden 

ger ingen objektiv mätning utan styrkan ligger i att förstå och tolka orsak, verkan och 

samband.
11

 

Vidare har vi kommit fram till att det inte finns många kvantitativa C- och D-uppsatser om 

vad revisorerna tycker om rådgivningen kring penningtvättslagen och hur de ställer sig till 

den. Detta har vi undersökt genom att söka på bibliotekets databas i DIVA för uppsatser. De 

sökord vi använt oss av är money laundering, money wash, audit och legislative. 

Undersökningen gav knappt ett tiotal träffar varav inga kvantitativa ansatser och till skillnad 

mot vår uppsats med helt andra inriktningar och avgränsningar. 

Eftersom vår sökning bland C- och D-uppsatser inte gav så många träffar fortsatte vi söka 

bland vetenskapliga forskningsartiklar i samma databas och med samma sökord, vi lyckades 

finna 14 stycken. Av dessa ansåg vi att två stycken var användbara för vårt syfte. 

Den kvantitativa metodens design är uppbyggd på att vi som författare arbetar med 

strukturerade, i förväg formulerade frågeställningar som utgår från en teori som kan 

specificeras i form av uppställda hypoteser eller konstruktion av formulär. Vi har här valt att 

använda oss av en omfattande enkät. Vi ska i vårt arbete ha en neutral roll, tänka objektivt och 

                                                      
9 Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), s.81 
10 Trost Jan, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s.21 
11 Ibid. s.22 
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ha distans till försökspersonerna. Vi ska tänka på att insamlad information ska vara 

generaliserbar, valid och reliabel.
12

  

2.2 Induktion och deduktion 

När vi nu har gjort valet att göra en kvantitativ undersökning så måste vi också göra ett val av 

strategi. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.
13

 Ansatsen går alltså från teori till 

empiri. Eftersom vi har valt att använda oss av den kvantitativa metoden kommer arbetet att 

utgå från den deduktiva strategin istället för den induktiva som går från empiri till teori.
14

  

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kan ske på olika sätt, dels genom primärdata och dels genom sekundärdata, här 

beskrivs hur vi kommit fram till dessa.
15

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är då man själv samlar in information och kan definieras som information som inte 

samlats in eller publicerats tidigare.
16

 De primärdata som uppsatsen grundar sig på är svaren 

från de enkäter vi fått besvarade av respondenter via webbenkäter. På det sättet fick vi 

information som passade in på vårt syfte och ändamål. Vi använde oss av standardiserade och 

strukturerade frågor, vilket betyder att varje svarande fick exakt samma frågor och fasta 

svarsalternativ. Enkäten är baserad på relativt enkla frågor, som gjorde att de tillfrågade kunde 

besvara dessa snabbt och effektivt och detta underlättade så klart insamlingen av 

datamaterialet. För att hitta lämpliga respondenter valde vi bekvämlighetsmässigt ut 80 

stycken revisionsbyråer via Internet. Från dessa byråer valde vi den revisorn som stod överst 

på byråns egen E-postlista. 

2.3.2 Sekundärdata 

De sekundärdata vi använt oss av är sådana data som sammanställts av andra forskare. I och 

med att sekundärdata är sammanställt av andra forskare är det viktigt att tänka på at vara 

kritisk. Man bör tänka på vad författaren har för syfte med framställandet av informationen 

och om den på något sätt är vinklad. Våra sekundärdata har i första hand bestått av Internet 

och böcker som inhämtats från Mittuniversitetets bibliotek. Författarna till dessa böcker är 

erkända vilket gör att vi anser att tillförlitligheten bör anses som hög. De internetsidor som vi 

använt oss av och refererat till är statliga sidor samt sökningar i Mittuniversitetets databaser, 

även dessa anser vi har en hög tillförlitlighet.
17

 

                                                      
12 Olsson Henny, Sörensen Stefan, Forskningsprocessen (Stockholm: Liber, 2001), s. 67 
13 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en undersökning  ( Lund: 

Studentlitteratur, 2003), s. 76 
14 Johannessen Asbjorn, Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod  ( Malmö: Liber, 2003), s. 39 
15 Backman Jarl, Rapporter och Uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008), s.85 
16 Ibid. s.63 
17 Ibid. s.66 
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2.4 Urval och undersökningsenheter 

Om man gör ett stickprov, dvs. gör ett urval av individer ur en population, kan vi, under vissa 

förutsättningar dra slutsatser som gäller hela den populationen ur vilken urvalet dras. Vi säger 

då att urvalet är representativt. Att utifrån ett representativt stickprov uttala sig om 

populationen kallas med ett finare namn för statistisk inferens. Representativa urval ger 

resultat som speglar de som gäller för populationen som helhet, men är i gengäld behäftade 

med en osäkerhet som beror på den slumpmässiga variationen i egenskaperna hos de individer 

som råkar komma med i undersökningen. Urvalet är således en kompromiss. Vi tvingas 

acceptera en viss precisionsförlust eller statistiska felmarginaler i våra mätningar. I gengäld 

kan vi genomföra vår undersökning snabbare och till väsentligt lägre kostnad än om vi skulle 

ha gjort en totalundersökning.
18

 

Antalet revisorer som var rapporteringsskyldiga i Sverige (2008) var 4117 personer, av dessa 

har vårt urval varit 80 stycken revisorer. De data som vi har fått fram genom 

enkätundersökningen kanske inte är tillräcklig representativt för den totala populationen av 

revisionsbyråer, alltså att antalet respondenter som svarat på enkäten kanske är för få. 

2.4.1 Val av respondenter 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisorer upplever vägledningen av 

penningtvättslagen och beskriva om deras arbete påverkas av lagen. Vårt antagande om att 

vägledningen är lika påtaglig i små och stora byråer gjorde att vi riktade enkätundersökningen 

mot samtliga byråer som vi fått fram via sökning på Internet. I detta antagande ingår att stora 

och små byråer använder sig av formell vägledning i lika hög grad, oavsett storlek på 

respektive byrå. 

 Vi ville också att revisorerna arbetade på revisionsbyråer i Sverige för att minimera vårt 

arbete. Enkätundersökningen riktade vi mot 80 revisionsbyråer runt om i Sverige. Från dessa 

byråer tog vi de första 80 revisorerna som låg överst på byråernas egna E-postlistor. För att 

finna revisionsbyråerna använde vi oss av Internet och sökte på fyra olika listor;  

1. Auktoriserade revisionsbyråer 

2. Utländska revisionsbyråer  

3. 121.nu 

4. Godkända revisionsfirmor 

Vi arbetade sedan vidare med att kontrollera de utvalda revisionsbyråernas egna E-postlistor. 

För att säkerställa reliabiliteten av revisionsbyråernas egna uppgifter jämförde vi de uppgifter 

som uppgavs på deras hemsida med befattningshavare på riksdelen.
19

 Detta för att säkerställa 

tillförlitligheten på E-postlistorna och befattningshavare så att revisionsbyråerna inte hade 

Ouppdaterade internetsidor. 

Därutöver finns en kostnadsmässig aspekt som motiverar den valda metoden, nämligen att det 

var helt kostnadsfritt att samla in data från samtliga anställda på de byråer vi vände oss till. 

Eljest hade vi kunnat vända oss till ett flertal respondenter på ett fåtal byråer. Det hade dock, 

givet att vi vänt oss till samma antal respondenter, inneburit uteslutande av små byråer vilka 

vi ville ha med i omfattningen av vår undersökning. 

                                                      
18Backman Jarl, Rapporter och Uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008)s.105 
19Riksdelen, Tillgänglig: www.riksdelen.se  

http://www.riksdelen.se/
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Urvalet är således ett icke sannolikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval.
20

 Även 

om sannolikhetsurval, där samtliga individer i en population har lika stor chans att bli utvald, 

är att föredra anser vi att vi gjort vad vi kunnat för att minska risken för att resultaten ska bli 

missvisande på grund av urvalsmetoden. Dels har vi vänt oss till olika byråer för att eventuell 

byråkultur inte ska ge en snedvriden bild, dels har vi samlat in svar från olika orter som inte 

ligger i samma geografiska närområde.
21

 

2.4.2 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning resultatet i en studie avspeglar den totala 

populationen,
22

 i det här fallet revisorer. Ett antagande i studien är att revisorer utgör en 

homogen grupp. Detta antagande bygger på att tillvägagångssättet i arbetet styrs av lagar och 

rekommendationer vilket till stor del standardiserar yrket. Vidare torde de formella teoretiska 

och praktiska utbildningskrav som föreligger för att avge revisorsexamen likrikta yrket. Trots 

dessa aspekter anser vi att en generalisering inte är möjligt utifrån denna studie då antalet 

respondenter är alltför litet. 

2.5 Enkät  

Vi ville göra en så kallad surveyundersökning med hjälp av en enkätundersökning, vilket 

betyder att undersökningen har gjorts på en större avgränsad grupp. Surveyundersökningar är 

det vanligaste tillvägagångssättet vid samhällsforskning.
23

 Denna typ av undersökning 

kommer att ge oss möjligheten att samla in information om ett större antal individer och en 

stor mängd information om ett begränsat antal variabler. Vi hade inte möjligheten att 

undersöka hela populationen, dvs. samtliga godkända och auktoriserade revisorer inom EU, 

vilket leder till att vi gjort ett icke sannolikhetsurval av revisorer i Sverige. På detta sätt får vi 

en grupp som i alla avseenden är en miniatyr av populationen.
24

 

I undersökningen har vi även vara tvungna att ta hänsyn till dem som inte vill eller har tid att 

svara på vår undersökning. Det totala antalet planerade webbenkäter som skickats var 80 

stycken. 

2.5.1 Enkätens utformning 

Vid arbetande med frågor för att samla in information måste två aspekter beaktas, grad av 

strukturering och grad av standardisering. Grad av strukturering handlar om vilket 

”svarsutrymme” respondenterna får utifrån deras egna inställningar och tidigare erfarenheter. 

Grad av standardisering berör frågornas utformning och inbördes ordning. Enkäter har en hög 

grad av standardisering och strukturering. Vi ville försäkra oss om att vi täckte alla 

delområden med frågor och såg till att svarsalternativen var relevanta.
25

 När det gällde vilken 

                                                      
20 Denscombe Martin, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund: 

Studentlitteratur, 2000), s. 25 
21 Trost Jan, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s.36 
22 Backman Jarl, Rapporter och Uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008), s.70 
23Denscombe Martin, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

 ( Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 16 
24 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en undersökning (Lund: 

Studentlitteratur, 2003), s. 187 
25 Ibid. s. 61 
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ordning vi skulle ha på frågorna i enkäten försökte vi finna en lämplig sekvens utifrån 

problemområdets olika delområden. Det var viktigt att det blev systematiskt upplagt och att 

frågorna konstruerades kring varje delområde för sig för att täcka det preciserade området. 

Det gjordes eftersom vi var medvetna om att enkäten inte gav några möjligheter till 

kompletteringar och vi ville att revisionsbyråerna skulle bli rättvist utvärderade. Enkäten 

inleddes med frågor om bakgrundsvariabler vi var intresserade av att veta mer om. Mellan 

inledning och avslutningen ställdes frågor som rörde det preciserade problemet. Enkäten 

avslutades med en öppen fråga till revisorerna. Vi valde att undvika frågor som var långa, 

ledande och som innehöll negationer samt förutsättande frågor. Vi var även noggranna med 

vilket språk vi använde oss av och undvek därför fackuttryck, värdeladdade ord samt svåra 

ord.
26

 Vi var noga med att inte ställa för många frågor då det kunde leda till ett större bortfall. 

I största mån bör öppna frågor undvikas då de är mer tidsödande att handskas med samt att de 

öppna frågorna har att göra med de svarande och deras synsätt och beteende.
27

 Vi arbetade för 

att ta hänsyn till det men anser att vi utifrån vår frågeställning och syfte var tvungna att 

använda oss av en fråga med öppet svar i enkäten. Med hjälp av affärsverktyget www.enkät.se 

konstruerade vi enkäten via Internet enligt ovanstående resonemang. 

2.5.2 Enkätutskick 

Enkäten skickades ut till respondenter via Internet och hölls öppen i tre veckor. Vi använde 

oss av en kostnadsfri webbenkät från Internetsidan www.ekäten.se. Vidare utlovade vi 

anonymitet för respondenterna, i syfte att minimera den påverkan på respondenten som kan 

uppkomma om svaren kan spåras till respektive respondent. 

”Konfidentiellitet är ett löfte om att man inte ska kunna identifieras (eller beskrivas på sådant 

sätt att man kan identifieras) medan anonymitet betyder att inte ens forskaren själv ska veta 

vilka svar som angivits av vilken respondent.” 
28

  

Genom att vare sig omnämna vilka revisionsbyråer vi hämtat data från eller göra jämförelser 

mellan kontoren anser vi att vi uppfyllt löftet om konfidentiellitet. Vi har inte märkt enkäterna 

och har heller inte kunskap om vilka revisorer som arbetar på respektive byrå som valt att 

svara, vilket gör att vi även infriat löftet om anonymitet. 

Enkäten var konfidentiell vilket innebar att vi inte visste vilka som besvarat enkäten. Det 

ledde i sin tur till att vi inte skickade ut några påminnelser, med risk för att en respondent 

skulle kunna besvara enkäten flera gånger. Vi skickade däremot med ett missiv (bilaga1) i 

samband med enkätutskicken för att ytterligare motivera respondenterna till att besvara 

enkäten. I missivet redogjorde vi kort och koncist för vårt syfte med uppsatsen, samt 

informerade om hur de skulle besvara enkäten och hur lång tid det ungefär skulle beräknas ta. 

Missivet innehöll även kontaktuppgifter till oss för att respondenterna skulle kunna kontakta 

oss om de hade några frågor. 

                                                      
26 Patel Runa, Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera genomföra och rapportera en undersökning (Lund: 

Studentlitteratur, 2003), s. 65-66 
27 Trost Jan, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 75-76 
28 Bell Judith, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2006), s.57 

http://www.enkät.se/
http://www.ekäten.se/
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2.5.3 Enkätsammanställning 

Efter tre veckor när svarstiden gått ut sammanställdes enkäten. Ett vanligt förekommande fel 

är inmatningsfel som ofta uppstår när data ska föras över från frågeformulär till datorprogram. 

Här är det fråga om rena skrivfel, som dessvärre ibland slinker igenom och påverkar 

resultatet.
29

 Det här problemet slapp vi då affärsverktyget www.enkät.se som vi konstruerade 

enkäten i summerade råmaterialet på de fasta svaren automatiskt. För gruppering och 

bearbetning av insamlad data användes statistikprogrammet Excel.  

 

Med hjälp av en bivariat analys studerade vi sambandet eller samvariationer, korrelationen 

mellan två variabler, och den eventuella orsaksrelationen den kan avspegla.
30

. Rådata har vi 

sammanställt i korstabeller under analyskapitlet, variablers värde i de flesta frågorna finns på 

en nominalnivå (ja, nej eller vet ej). Genom webbsidan (www.enkät.se) sammanställdes 

rådata för vår resultatanalys. Där fanns möjligheten att direkt kunna utfiltrera frågorna, dvs. 

hur övriga svarsalternativ fördelas för en viss fråga. De absoluta tal som vi har fått för 

korstabellen har vi omräknat i relativa procenttal. Vår avsikt med en bivariat analys är att 

jämföra hur grupper som undersökts med en variabel fördelar sig på en annan variabel.
31

 

Bivariat fördelningarna visar hur observationerna fördelar sig på kombinationer av värden för 

de två variablerna.
 32

 

 

 Svaren på den öppna frågan tolkade och analyserade vi genom en univariat analys. En 

univariat analys innebär att man beskriver statistiken, studerar variationen och andra 

egenskaper hos en variabel. Ett viktigt mål i samhällsvetenskapen är att kartlägga samband 

och förklara orsaker, och att därigenom gå ett steg längre än den beskrivande statistiken.
33

 

2.5.4 Bortfall och svarsfrekvens 

Som vi tidigare nämnts utgick vi från 80 revisionsbyråer som har kontor runt om i Sverige. 

Av de 80 revisionsbyråer vi kontaktat valde 52 att medverka. Detta torde innebära att 

påverkan av olika företagskulturer och styrningssätt minskat. Det ger en svarsfrekvens på 65 

%, vilket torde kunna anses vara tillfredsställande högt med tanke på att låg svarsfrekvens är 

ett vanligt metodproblem i kvantitativa undersökningar.
34

 Respondent gruppen utgjordes av 

godkända och auktoriserade revisorer, ingen särskillnad har gjorts i undersökningen mellan 

dessa auktoriteter, med sammanslagen svarsfrekvens. 

Forskaren kan omöjligt veta om bortfallet leder till snedvridning av resultatet. Huruvida de 

som inte svarat skiljer sig från dem som svarat har vi ingen vetskap om,
35

 se diskussion om 

detta i avsnitt 2.5.2. 

                                                      
29 Djurfeldt, Göran. m.fl., Statistisk verktygslåda samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (Lund: 

Studentlitteratur, 2003), s.113 
30 Ibid. s.108-109 
31

 Asbjorn Johannessen, Per Arne Tufte Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Liber AB: Malmö, 2003) s 180 
32

 Ibid. s 181 
33 Ibid. s.37 
34 Denscombe Martin, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, (Lund: 

Studentlitteratur, 2000), s. 28 
35 Ibid. s. 29 

http://www.enkät.se/
http://www.enkät.se/
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2.6 Operationalisering 

Här ska teorin knytas samman med empirin. Övergången kan vara en kritisk fas i studien och 

avståndet mellan teori och empiri kan vara stort beroende på vilken frågeställning vi 

behandlar. Operationaliseringen innebär en förbindelselänk mellan våra egna och 

undersökningspersonernas verklighetsuppfattning. Vid en enkätundersökning kan det vara 

svårt att sammanlänka dem. Därmed har vi i vårt försök att knyta teorin till empirin valt att 

ställa för ämnet relevanta frågor. Det gjordes för att minska avståndet mellan teori och 

empiri.
36

 Vi har arbetat för att den röda tråden lätt ska kunna följas genom hela arbetet. 

2.7 Studiens trovärdighet 

I alla undersökningar finns faktorer som påverkat eller riskerat att påverka resultatet. Vårt mål 

i denna undersökning var att ha en hög grad av tillförlitlighet, så stor vikt har lagts på att 

undersökningen utfördes på ett korrekt och noggrant sätt. Under detta avsnitt behandlar vi de 

faktorer vi identifierat som beaktansvärda för denna uppsats. 

2.7.1 Validitet 

Validitet är ett mått på om en undersökning mäter det som avses. För att uppnå hög validitet 

krävs det att vald metod mäter vad som var avsett att mäta och att påverkan från externa 

faktorer minimeras.
37

 Då vi utgått från befintlig teori anser vi att vi fått en god förståelse för 

ämnet. Detta är en förutsättning för att kunna operationalisera uppsatsens viktiga begrepp. I 

vårt fall gällde det att operationalisera de vägledande samt lag dimensionerna och därigenom 

utforma enkäten för att mäta det vi var intresserade av. Vår handledare granskade enkäten och 

gav några synpunkter vilka vi korrigerade, och utöver det detta har vi även utfört ett pilottest 

på en personlig kontakt som arbetar på en lokal revisionsbyrå för att förvissa oss om att 

enkäten fungerade. Dessa båda åtgärder är viktiga då det stärker att rätt saker mäts och mäts 

på rätt sätt.
38

 

Det krävs att undersökningen är fri från systematiska fel för att hög validitet ska kunna anses 

ha uppnåtts. För att minimera risken för att mäta fel saker bör forskaren inledningsvis skaffa 

sig kunskap om bakgrundsfaktorer och olika orsak/verkan relationer. Genom att läsa in oss på 

den litteratur som finns inom ämnet anser vi att vi uppfyller detta, då vi fått en god förståelse 

för ämnet.
39

 Det är viktigt att den empirin som samlas in är giltig och relevant. Med detta 

menas att undersökaren faktiskt har mätt det som denne avsett att mäta. Det som har mätts bör 

vara relevant för inte bara undersökaren utan även för andra. Detta kallas för den interna 

validiteten. Den externa validiteten mäter i vilken utsträckning undersökningen kan 

generaliseras.
40

 

                                                      
36 Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), s.159 
37 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund:  Studentlitteratur,1993), s.59 
38 Bell Judith, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2006), s.26 
39 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s.59 
40 Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), s.80 
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2.7.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet uppnås om samma resultat visas i en ny undersökning som utförs identiskt och 

under identiska förutsättningar som en tidigare studie.
41

 Det som kan vara problematiskt i 

denna uppsats är antalet respondenter och att den geografiska spridningen är begränsad. 

Däremot anser vi att denna problematik reduceras, dels då professionen verkar likrikta de 

anställda (se 2.5.2), dels utifrån antaganden att tolkningen av PTL är likadan mellan revisorer 

och att det därmed inte existerar några större skillnader mellan dessa respondenter. Ett sätt att 

ytterligare minimera yttre påverkan i undersökningen hade varit att ha privata e-mail adresser. 

Det förfarandesätt vi begagnat oss av har givit en möjlighet att svaren skulle kunna ha 

kontrollerats av någon på kontoret, men eftersom det ingalunda handlar om känsliga frågor 

anser vi inte att det finns fog att tro att detta inverkat i någon utsträckning. En undersökning 

ska även vara tillförlitlig och trovärdig. Den ska inte innehålla uppenbara mätfel utan läsaren 

ska kunna lita på den. Karaktäristiskt för hög tillförlitlighet är att undersökningen skulle ge 

samma resultat om den genomfördes en gång till vid användande av samma 

datainsamlingsmetod. Så som en validering görs av empirins giltighet ska också 

tillförlitligheten och trovärdigheten, den så kallade reliabiliteten, utvärderas.
42

 

2.7.3 Kritisk granskning av metoden 

De data som vi har fått fram genom enkätundersökningen kanske inte är tillräcklig 

representativt för den totala populationen av revisionsbyråer, alltså att antalet respondenter 

som svarat på enkäten kanske är för få. Valet att göra en kvantitativ undersökning istället för 

en kvalitativ kan vi också vara kritiska till, då en kvalitativ undersökningsmetod skulle ha gett 

ett annat djup och andra infallsvinklar. Det är även möjligt att vi på ett omedvetet sätt vinklat 

vår undersökning, men det är något som vi inte kan göra något åt. För övrigt så försökte vi 

vara så opartiska som möjligt och inte styra intervjuerna på något vis, detta skulle i så fall ge 

en falsk bild av materialet och ge uppsatsen felaktig data. För att minska risken för att vår 

undersökning är vinklad har vi i största möjliga mån strävat mot att den ska vara 

intersubjektiv, vilket är ett krav på empiriska undersökningar enligt de logiska empiristerna.
43

 

  

                                                      
41 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s.60 
42 Trost Jan, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s.60 
43 Nationalencyklopedin, Tillgänglig: 2009-11-20 http://www.ne.se,  

http://www.ne.se/
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3. TEORI OCH REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoribas som studien är uppbyggd på. Teorin inleds med en 

bredare förklaring av fenomenet penningtvätt för att sedan förklara dess beståndsdelar som 

påverkar revisorer avslutningsvis presenterar vi tidigare forskning. 

3.1 Penningtvätt 

Penningtvätt avser den mer eller mindre invecklade processen att dölja pengarnas 

ursprung.
44

Nästan alla illegala transaktioner sker i form av kontanta medel där handlingar 

eller bevis inte förekommer vilket då försvårar möjligheten att spåra pengarnas ursprung. 

Pengarna kommer från början från olika typer av brott som t ex narkotikabrott, skattebrott, 

utpressning, människosmuggling, rån, bedrägerier, förskingring och vapenhandel. Den 

svenska lagstiftningen om penningtvätt har påverkats av beslut från flera internationella organ 

och andra globala organisationer världen över. EU-direktiven innehåller viktiga hänvisningar 

som har en bakomliggande påverkan på lagen. Financial Action Task Force on Money 

Laundering, (FATF), är det världsledande organet med tydliga rekommendationer för 

bekämpning av penningtvätt.
45

 Även revisorn har en viktig roll vid bekämpningen med tre 

huvuduppgifter; skyldighet att identifiera, kundkännedom och rapportering av misstänkta 

transaktioner.
46

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att penningtvätt är en process, ofta en mycket komplex fråga, 

snarare än en enda rättsakt. Dessutom att de som tvättar, vilket kommer att framgå närmare 

nedan, använder sig av en mängd olika tekniker för att uppnå sina mål. I ett försök att hjälpa 

till med framställningen och analysen av detta fenomen har det blivit vanligt att använda en 

tredelad ram som syftar till att omfatta ett perfekt system för penningtvätt. En sådan ordning 

skulle ta rå vinning av brott, som innehas av gärningsmannen, genom en manövreringsprocess 

som döljer den verkliga källan och förvirrar eller bryter pengarnas ursprung, för att sedan 

återställas då lagöverträdaren inte kan legitimeras och pengarna är redo för en fortsatt säker 

användning. Denna modell kan i sin tur uttryckas med hänvisning till följande tre steg:  

I den första fasen har vi placeringen eller ”förtvättsfasen”. Pengarna kommer från droger 

(eller ett liknande brott) som samlats in och förts till en bank eller annan Finansiell institution. 

Det är i detta skede som det är lättast att upptäcka smutsiga pengar. Ju mer de blir integrerade 

i det finansiella systemet, desto svårare kommer det bli att upptäcka dem.
47

 

I den andra fasen finner vi stratifieringsfasen. I den fasen skickas pengarna runt om i världen 

för att dölja sitt olagliga ursprung. Den som tvättar kan göra en överföring av pengar från sin 

bank till en annan bank åt företag X. Med hjälp av elektronisk överföring av pengar som 

vidarebefordras till en offshore bank, vi kan ta Caymanöarna som exempel, som har mindre 

strikta lagar kring banksekretessen. Offshorebanken ger lån till bolaget Y som sedan betalar 

                                                      
44 Revision en praktisk beskrivning (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.82 
45 Finanspolisen. Tillgänglig: 2009-12-05, http://www.polisen.se  
46 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s.64 
47 Masciandro, Donato, Takács Elöd,Unger Brigitte, Black Finance: The Economics of Money Laundering (Cheltenham, UK: 

E. Elgar, 2007), s.104-105 

http://www.polisen.se/
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en falsk faktura till företag X. Nu har bolaget X, som kan vara tvättare själv, fått pengar från 

bolaget Y vars ursprung är nästan omöjliga att spåra. Den här fasen kan vara mycket 

komplicerad och pengar kan cirkulera världen runt många gånger i ett par timmar. Så snart 

pengarna är säkra från åtal, kommer tvättaren försöka att permanent placera dem.  

I den tredje fasen har vi integration eller eftertvättsfasen. Den består av inköp av lyx tillgångar 

såsom fartyg och dyra bilar, diamanter, fastigheter eller investeringar i verkliga företag eller 

inom den finansiella sektorn.
48

 

3.2 Ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet begås i företag och syftet bakom brotten är att öka inkomsten eller 

minska kostnaderna. Jämfört med traditionella brottslingar är gärningsmännen resursstarka, 

även om långt ifrån alla dömda gärningsmän är personer med hög status.
49

 Revisorns arbete är 

inriktat på bolagets räkenskaper och ekonomiska förvaltning. Deras förpliktelse att agera och 

eventuellt göra anmälan vid mistankar om brott i bolaget är därför begränsad till att i första 

hand gälla misstankar om brottslighet som är av ekonomiskt slag och som typiskt sett kan 

vålla företaget eller dess intressenter skada. Ekonomisk brottslighet i ett bolag kan vara 

bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan trolöshet, brott mot borgenärer, 

bestickning och mutbrott eller skattebrott.
50

Revisorerna har alltså ytterligare en förebyggande 

uppgift, vid sidan av sin kontrollfunktion. Sedan år 1999 ska revisorerna även anmäla 

brottsmisstankar till åklagare.
51

 Genom att ålägga revisorerna en anmälningsskyldighet för 

centrala ekobrott har lagstiftaren etablerat en ny brottsförebyggande aktör, eller rättare sagt, 

låtit en av samhällets viktigaste kontrollfunktioner få ytterligare en brottsförebyggande 

uppgift. 
52

 

3.3 Bakgrund om första, andra och tredje 

penningtvättsdirektivet/penningtvättslagen 

År 1991 antog EU ett direktiv om åtgärder mot penningtvätt. Direktivet införlivades 1994 i 

svensk rätt genom lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. År 2001 kom ett 

ändringsdirektiv till det tidigare direktivet. Ändringen innebär att fler fysiska och juridiska 

personer omfattas av direktivet, såsom advokater, fastighetsmäklare och revisorer. De nya 

reglerna trädde i kraft den 1 januari 2005, i augusti 2005 antog kommissionen ett tredje 

penningtvättsdirektiv (2005/60/EG). År 1989 bildade länderna i den så kallade G-7 gruppen 

ett internationellt organ mot penningtvätt, Financial Action Task Force (FATF). Det tredje 

penningtvättsdirektivet bygger i huvudsak på de rekommendationer som utfärdats av FATF 

och önskemålen om att gemenskapsregleringen ska harmoniera med FATF:s globala arbete.
53

 

                                                      
48 Masciandro, Donato, Takács Elöd,Unger Brigitte, Black Finance: The Economics of Money Laundering (Cheltenham, UK: 

E. Elgar, 2007), s.104-105 
49Ekonomisk brottslighet, Tillgänglig 2010-01-07, http://www.bra.se 
50 Ekonomiska brott i aktiebolag revisorns handlingsplikt enligt ABL (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.8 
51 Ekobrottsmyndigheten, Revisorns skyldighet vid misstanke om brott (Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2003/0256) 
52 Larsson Bengt, Revisorernas anmälningsskyldighet: forskning om ekonomisk brottslighet (Stockholm: Brottsförebyggande 

rådet, 2004), s. 6. 
53 Tredjepenningtvättsdirektivet– tillsyn och organisation (Stockholm: Regeringen Finansdepartementet, 

 Diariernr: 2008/19-5), Tillgänglig: 2009-11-20: http://www.statskontor et.se/upload/Publikationer/2008/200802.pdf 
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I USA, 2001-09-11, har FATF:s mandat utvidgats till att omfatta även bekämpning av 

terrorismfinansiering. FATF har utfärdat 40 rekommendationer som avser att förbättra de 

nationella rättssystemen för bekämpning av penningtvätt. Rekommendationerna innehåller 

bland annat bestämmelser om hur finansiella institut ska agera för att förhindra att det 

finansiella systemet används för penningtvätt.
54

 

3.4 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism 

Den nya Penningtvättslagen (2009:62) är till för att skärpa åtgärderna mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism. De nya reglerna innebär att ett EG-direktiv (det tredje 

penningtvättsdirektivet) genomförs i Sverige
55

 som bygger på ett mer riskbaserat 

förhållningssätt jämfört med tidigare direktiv. Riskerna ska bedömas och olika situationer 

skall hanteras olika, beroende på riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. En 

utökad tillsyn kommer att gälla för företag utanför den finansiella sektorn. Utöver 

Finansinspektionen kommer Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden, 

Lotteriinspektionen och Advokatsamfundet att utöva tillsyn inom sina respektive 

verksamhetsområden.
56

Det är verksamhetsutövare som ska skaffa sig kundkännedom. 

Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism.
57

 

3.5 Revisorers tillsynsmyndigheter 

Målet för den statliga tillsynen är att den skall utgöra ett tydligt och effektivt 

förvaltningspolitiskt instrument som bidrar till kontroll och genomförandet av de beslut 

regering och riksdag tar. Den tillsyn som nu berörda företag skall bli föremål för är närmast 

av brottsförebyggande art och berör i egentlig mening inte den näringsverksamhet som 

bedrivs.
58

  

3.5.1 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer samt 

registrerade revisionsbolag. I Sverige finns ca 4100 personer som är godkända eller 

auktoriserade revisorer och ca 100 registrerade revisionsbolag. 
59

 Revisorsnämnden deltar i 

begränsad omfattning i normbildningen, och behandlar främst den administrativa tillsynen av 

revisorer och revision.
60

 Revisorsnämndens tillsynsverksamhet innebär bl.a. att myndigheten 

utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag. Revisorsnämnden 

har löpande kontakter såväl underhand som i form av möten med företrädare för 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i frågor som rör revisorer och revision och som har 

                                                      
54 Ibid. 
55 Sveriges riksdag, Tillgänglig: 2009-11-20, http://www.riksdagen.se 
56 Soliditet, Tillgänglig:2009-11-20, http://www.soliditet.se/Pages/NewsArticlePage____2121.aspx 
57 Ibid. 
58 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s.170 
59 Ibid. s.85 
60 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare: en nationell och internationell översikt (Lund: 

Studentlitteratur,2005), s. 111 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=13&utsk=JuU&rm=2008/09
http://www.soliditet.se/Pages/NewsArticlePage____2121.aspx
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samband med förebyggande eller bekämpning av ekonomisk brottslighet samt penningtvätt
61

  

Den tillsyn som skall bedrivas är kontrollerande på så sätt att tillsynen går ut på att tillse att 

företagen har rutiner för sin verksamhet som kan förhindra att deras kunder utnyttjar dem för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, att de granskar transaktioner, och att de rapporterar 

misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
62

 

3.5.2 Finanspolisen  

Finanspolisen är en enhet inom Rikskriminalpolisen och bedriver underrättelseverksamhet 

inom områdena penningtvätt, falska betalningsmedel och miljöbrott. Verksamheten är till för 

att avslöja och förebygga brott. Om det finns en skälig misstanke överlämnas ärendet till 

polis- och åklagarmyndighet för förundersökning. Samarbetet mellan företag och 

Finanspolisen måste vara väl fungerande för att bekämpningen av penningtvätt ska vara 

effektiv. Finanspolisen samverkan med den privata sektorn sker i huvudsak genom 

samordnade seminarier i branscher där syftet är kunskapsöverföring till bland annat 

revisorer.
63

 

 

Tabell 3.2. Finanspolisens årsrapport (2007) utdrag
64

 

Penningtvättsrapportörer 

uppdelade enligt Lag 

(1993:768) om åtgärder 

mot penningtvätt § 1-2 

Antal 

penningtvättsrapporter 

per bransch 

Antal fysiska 

och juridiska 

personer som 

rapporterat 

Antal 

rapporteringspliktiga 

Fysiska och juridiska 

personer 

REVISORER 11 4 4117 

SUMMA 6040 50 14758 

 

Tabellen ovan visar att totalt 50 stycken misstankar om penningtvättsbrott är anmälda till 

Finanspolisen under 2007. Av dessa har enbart 4 stycken revisorer anmält misstanke om 

penningtvättsbrott. Det fanns totalt 14758 rapporteringsskyldiga personer i Sverige under året 

och det inkluderar 4117 revisorer. 

 

 

  

                                                      
61 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm:  Edita  Sverige AB. 2007), s.86 
62 Ibid.s.171 
63 Ibid s.78-79 
64 Finanspolisens årsrapport (2007) utdrag, Tillgänglig: 2009-12-18 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/arsrapport_FIPO_2007

.pdf 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/arsrapport_FIPO_2007.pd
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/arsrapport_FIPO_2007.pd
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Tabell 3.3. Finanspolisens årsrapport (2008) utdrag
65

 

Penningtvättsrapportörer 

uppdelade enligt Lag 

(1993:768) om åtgärder 

mot penningtvätt § 1-2 

Antal 

penningtvättsrapporter 

per bransch 

Antal fysiska 

och juridiska 

personer som 

rapporterat 

Antal 

rapporteringspliktiga 

Fysiska och juridiska 

personer 

REVISORER 2 2 4117 

SUMMA 13048 97 14758 

 

Tabellen ovan visar att totalt 97 stycken misstankar om penningtvättsbrott är anmälda till 

Finanspolisen under 2008. Av dessa har enbart 2 stycken revisorer anmält misstanke om 

penningtvättsbrott. Det fanns totalt 14758 rapporteringsskyldiga personer i Sverige under året 

och det inkluderar 4117 revisorer. 

3.6 Revisorers tillämpning av penningtvättslagen 

Varje revisionsföretag bör ha ett utbildningsprogram i penningtvättsfrågor. Alla anställda som 

handlägger klientärenden skall ges god utbildning. Utbildningen bör anpassas till anställdas 

utbildningsbehov så att en allsidig belysning av penningtvättsfrågor ges. De anställda bör 

hållas informerade om ändringar i regler om penningtvätt och tillämpningen av dessa.
66

 

Enligt penningtvättslagen ska revisorn utöver att kontrollera identiteten hos den som vill 

inleda affärsförbindelse med revisorn också granska transaktioner som skäligen kan antas 

utgöra penningtvätt. Revisorn har ingen utökad granskningsskyldighet rörande 

penningtvättstransaktioner utan genomför revisionen enligt god revisionssed. Finner revisorn 

under revisionen att det finns skäl att anta att penningtvättstransaktion förekommer, ska 

revisorn underrätta Finanspolisen. Penningtvättstransaktioner föregås vanligen av brott 

(”förbrott”) för vilka anmälningsskyldigheten enligt Aktiebolagslagen (ABL) föreligger. 

Skulle så vara fallet, medför detta att revisorn kan bli skyldig att anmäla sådant brott i stället 

för misstänkt penningtvätt. Det innebär dock inte att varje pennigtvättstransaktion föregås av 

sådana brott som anges i ABL:s brottskatalog. Uppmärksammar revisorn ett ”förbrott” 

begränsas vidare revisorns anmälningsskyldighet enligt ABL till sådana åtgärder som 

vidtagits av styrelseledamot eller verkställande direktör. Någon sådan begränsning avseende 

personkretsen gäller inte för revisorns anmälningsskyldighet enligt penningtvättslagen. Till 

skillnad från bestämmelserna i ABL får revisorn enligt penningtvättslagen inte röja för 

kunden att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats eller att polisen 

genomför en undersökning. FAR SRS har givit ut ett särskilt uttalande rörande revisorers 

tillämpning av penningtvättslagen.
67

  

                                                      
65 Finanspolisens årsrapport (2008) utdrag, Tillgänglig: 2009-12-18 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Arsrapport_FIPO_200

8.pdf 
66 Samlingsvolymen 2008, Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.295. 
67Samlingsvolymen 2009,Revision (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2009), s.619-620 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Arsrapport_FIPO_2008.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Arsredovisningar/02%20Rikspolisstyrelsen/Arsrapport_FIPO_2008.pdf
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3.6.1 FAR SRS Uttalande 

FAR SRS uttalande behandlar bl.a. interna regler mot penningtvätt, beslutsordning och intern 

rapportering, funktionsansvarig, identitetskontroll, rutiner för kontroll av kundkännedom, 

uppgiftsskyldighet, bevarande av handlingar och utbildningsfrågor. Uttalandet innehåller 

också allmänna råd om riskhantering och frågor om kundkännedom. I uttalandet behandlas 

också vilka interna rutiner som bör tillämpas i syfte att förhindra att 

revisionsföretaget/revisorns tjänster utnyttjas för penningtvätt, hur utförandet av 

identitetskontroll ska ske, i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter som använts vid 

identitetskontroll ska bevaras och vilken utbildning företagens anställda ska genomgå.
68

 

3.6.2 Interna rutiner 

Revisionsföretaget bör sammanställa interna regler för identifiering och analys av risk att 

utsättas för penningtvätt. De bör även fastlägga en övergripande policy för åtgärder mot 

penningtvätt. Revisionsföretaget skall föreskriva interna regler för kundkännedom om 

kundernas bakgrund, pengarnas eller andra tillgångars ursprung, kundrelationens syfte, 

kundernas tänkta användning av revisionsföretagets tjänster samt löpande följa upp 

kundförhållandet. Detta innebär i korthet att revisionsföretaget bör i relevant utsträckning 

hämta uppgifter om kundens tänkta användning av revisionsföretagets tjänster samt löpande 

följa upp kundförhållandet. Med ledning av sådana uppgifter kan kunder även 

riskklassificeras. Principen om kundkännedom bör tillämpas inom revisionsföretagets 

samtliga affärsområde och alla typer av kunder.
69

 

3.6.3 Identitetskontroll 

En grundläggande utgångspunk i det tredje penningtvättsdirektivet är att de åtgärder som 

åläggs verksamhetsutövaren ska vara riskbaserade. De kontroller av kunden som utförs ska 

relateras till risken för pennigtvätt och finansiering av terrorism, och anpassas efter typen av 

kund, affärsförbindelse, produkt eller transaktion. Detta angreppssätt innebär att resurserna 

ska användas där riskerna är som störst.
70

 

Den primära bestämmelsen om kundkännedom innebär, liksom tidigare, att kunden skall 

identifieras. Identitetskravet sträcker sig generellt längre än tidigare genom kravet på att den 

verklige ägaren/huvudmannen skall identifieras. Identiteten skall dessutom kunna verifieras 

med handlingar, uppgifter och upplysningar. 
71

 

 

I lagens 4 § första stycket, lagen om åtgärder mot penningtvätt, framgår att identitetskontroll 

är obligatorisk då en person vill inleda en affärsförbindelse med revisionsföretaget.  

I lagens 4 § andra stycket står det att en identitetskontroll också ska utföras på andra än den 

som vill inleda en affärsförbindelse vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 

15 000 euro eller mer. Detsamma gäller om transaktionen understiger 15 000 euro men kan 

                                                      
68 Samlingsvolymen 2008, Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.297 
69Ibid. s.298 
70 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita  Sverige AB, 2007), s.103 
71Ibid. s.105-106 
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antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst 

detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för transaktionen, ska identiteten 

kontrolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 15 000 euro.  

Enligt 7 §, lagen om åtgärder mot penningtvätt, ska identitetskontroll alltid utföras om en 

transaktion kan misstänkas utgöra penningtvätt. 
72

 

 

Då en klient vill inleda en affärsrelation med ett företag ska en identitetskontroll utföras. 

Genom att en fysisk person får legitimera sig med körkort eller annan godkänd handling kan 

kontroll genomföras. Registreringsbevis kan identifiera en juridisk person eller dess fysiska 

företrädare. Kreditupplysningsregister, folkbokföringsregister och näringslivsregister är andra 

register som kan användas för att kontrollera och styrka identitet.
73

 

3.6.4 Granskning av transaktioner 

Revisorer bör granska kontantföretag kritisk. Denna typ av företag anses motivera en närmare 

granskning och utredning då de tillhör högriskföretag med många förekommande 

kontanttransaktioner.
74

 Uppmärksammar revisorn en transaktion vid sin granskning som 

konkret tyder på penningtvätt ska upplysning lämnas till Finanspolisen.
75

 Det måste 

förekomma någon konkret omständighet som skäligen kan antas utgöra tecken på 

penningtvätt för att granskningsskyldigheten ska utlösas. För att på efterhand kunna värja sig 

mot påståenden om att granskning borde ha inletts tidigare, är det klokt att noggrant 

dokumentera ner uppgifter av olika slag när de kommer till revisionsföretagets kännedom. 

En medarbetare hos revisionsföretaget ska om det i ett kundärende finns skäl att anta 

förekomsten av en transaktion som utgör penningtvätt, omgående granska eller anmäla 

iakttagelser för granskning och bedömning i enlighet med revisionsföretagets 

rapporteringsordning. Exempel på transaktioner som kan motivera en närmare granskning och 

utredning är kontanttransaktioner eller andra transaktioner som är stora eller avvikande utifrån 

kundernas normala uppträdande och/eller avvikande jämfört med den kundkategori vari 

kunden ingår. Om ovanliga tjänster efterfrågas av klienten utan att tillfredsställande förklaring 

ges eller frekvent byte av ägare/styrelse på klientens verksamhet utan rimlig förklaring. Med 

hjälp att det förekommer betalningar till eller från personer/företag i svartlistade länder.
76

 

3.6.5 Meddelandeförbud 

Enligt Penningtvättslagen får inte revisorn röja för klienten eller för någon utomstående att en 

granskning har genomförts, att uppgifter lämnats till Finanspolisen eller att Finanspolisen 

inlett en undersökning.
77

Det generella meddelandeförbudet är inte tidsbegränsat. För bland 

annat auktoriserade och godkända revisorer, gäller dock ett tidsbegränsat meddelandeförbud, 

här kallat 24-timmarsförbudet. Detta innebär att förbudet mot att röja uppgifter endast gäller 

                                                      
72 Åtgärder mot penningtvätt, Allmänna råd från Fastighetsmäklarnämnden FMN 2005:1, Tillgänglig: 2009-11-20: 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1938 
73 Samlingsvolymen 2008 Del 2, Revision, Revisorer (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.298 
74 Ibid. s.300 
75Revision en praktisk beskrivning (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.82  
76 Samlingsvolymen 2008 Del 2, Revision, Revisorer (Stockholm: FAR Förlag AB,  s.300 
77Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  Tillgänglig: 2009-11-20, 

https://lagen.nu/2009:62  

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1938
https://lagen.nu/2009:62
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under 24 timmar. Tidsfristen börjar löpa vid vart och ett av följande tre tillfällen, en 

granskning av en transaktion har inletts, en underrättelse har lämnats till Finanspolisen eller 

Finanspolisen har inlett en undersökning. 24-timmarsförbudet gäller dock endast för revisorer 

när de har vidtagit åtgärder som har anknytning till revisionsverksamhet.
78

 För att 

tystnadsplikten enligt penningtvättslagen inte ska komma i konflikt med den 

underrättelseskyldighet gentemot styrelsen som revisorn har enligt ABL ges tystnadsplikten 

företräde framför underrättelseskyldigheten.
79

 

3.6.6 Intern utbildning och information 

Varje revisionsföretag ska ha ett utbildningsprogram i penningtvättsfrågor. Alla anställda som 

handlägger kundärenden ska ges en god utbildning. En allsidig belysning av 

penningtvättsfrågor ska ges och den bör anpassas till de anställdas utbildningsbehov. Även 

löpande information om ändringar i regler om penningtvätt och tillämpningar av dessa bör ges 

till de anställda.
80

 

3.7 Revisor som rådgivare 

En revisor kan uppträda i olika roller. Det mest centrala är att utföra revisionsverksamheten i 

revisorslagens mening. Det innebär att revisorn på grund av en lag, en stadgebestämmelse hos 

klientföretaget eller ett avtal - granskar förvaltningen eller den ekonomiska informationen och 

lämnar en rapport om den granskningen. Yrkesrevisorerna är också vid sidan av 

revisionsverksamheten rådgivare inom områden som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamhet. Sådan verksamhet kallas fristående rådgivning. I den rollern styrs de 

främst av vad klienterna anser sig behöva. I det fall den fristående rådgivning riktar sig till 

klienter i revisionsverksamheten, finns det dock viktiga begränsningar som följer av lag och 

god sed.
81

  

3.8 Tidigare forskning 
Ping He påpekar i en vetenskaplig rapport att advokater och revisorer ibland utnyttjas av 

penningtvätt. I de fall som omnämns i rapporten beskrivs hur en advokat tar vinning av brott i 

skydd av sin respektabla sociala status samt hur en revisor blundat för falsk bokföring. Arten 

av dessa yrken visar att vissa av dessa yrkeskategorier alltid kommer att utnyttjas av 

penningtvättar på grund av deras profession. Det finns flera bakomliggande orsaker till att 

penningtvätt sker. Brottslingar måste vända sig till expertis advokater, revisorer och andra 

yrkesgrupper för att få hjälpa med att minimera misstankar kring deras brottsliga verksamhet. 

Expertisen tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och ett stort antal tjänster som har nära 

samband med ekonomisk verksamhet, alla dessa åtgärder är betydligt sårbara för 

penningtvättsbrott. Även om de yrkesverksamma är ovilliga att hjälpa brottslingar att tvätta 

pengar med flit, kan de delta i penningtvättssystem omedvetet.  Dessa yrkesgrupper är mycket 

reglerade av yrkesetik och disciplin, och de har en anständig social status. Det är osannolikt 

                                                      
78 Ekonomiska brott i aktiebolag revisorns handlingsplikt enligt ABL (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.7 
79 Samlingsvolymen 2008, Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.302 
80 Ibid. 
81 FAR:s revisions bok 2004 (Stockholm: FAR Förlag, 2003), s.107 
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att misstänkas om de bedriver ekonomisk verksamhet för sina kunders räkning. Av denna 

anledning blir det mer utstuderade och säkrare för dessa yrkesgrupper att tvätta olaglig 

vinning. Analysen visar att det är ett dubbelsidigt svärd för advokater, notarier, revisorer och 

andra yrkesverksamma att åta sig ansvaret för bekämpning av penningtvätt. Å ena sidan är det 

en fördel i kampen mot penningtvätt men från en annan synvinkel kan det vara skadligt för de 

grundläggande rättigheterna för kunder och personal.  

I rapportens slutsats beskrivs att de fortsatta ansträngningarna, för finansiella institutioner, 

mot bekämpning av penningtvätt har gjort arbetet svårare för penningtvättare. För att kringgå 

gällande åtgärder, har penningtvättare varit tvungna att utveckla mer komplexa system. De 

vänder sig till sakkunskapen hos advokater, notarier, revisorer och andra yrkesgrupper för att 

hjälpa dem att minimera misstankar kring deras brottsliga verksamhet. De utför ett brett 

spektrum av tjänster inom det ekonomiska området. Innehar en respektabel social status vilket 

leder till liten misstanke om penningtvätt. Det råder tystnadsplikt eller privilegium som en 

allmän princip i nästan alla länder. Av dessa skäl är det rimligt att dessa yrken är sårbara för 

penningtvätt. Men å andra sidan, den roll som spelas av dessa yrkesverksamma bör inte 

underskattas. De har en mer komplett, och i första hand ekonomisk, information om sina 

kunder och kan skilja falsk information från äkta lättare än finansiella institutioner. För att 

lösa detta knotiga problem, anser författaren att rätt lösning är att expertisen ska de rapportera 

sina misstankar om penningtvättsbrott, inte till en tillsynsmyndighet utan till ett 

självreglerande organ som respekterar det känsliga förhållandet mellan dessa yrkesmän och 

deras kunder. 
82

 

 

Dan Magnusson har skrivit en annan vetenskaplig rapport som handlar om kostnaderna för att 

genomföra penningtvätts förordningar i Sverige. Där det visade sig att bankerna har fått 

mycket stora kostnader för genomförandet av regler mot penningtvätt och mot finansiering av 

terrorism. Det finns stora brister i den svenska rättsregeln. Banker och andra finansinstitut har 

ingen rätt att frysa pengarna i misstänkta transaktioner. Det finns stora brister i de rättsliga 

regelsystemen som gör det möjligt för oseriösa företag att överföra pengar på uppdrag av 

brottslingar med hjälp av det vanliga banksystemet. De resurser som tillsynsmyndigheterna 

har är också otillräckliga och de behöver mycket fler anställda tjänstemän. 

Finansunderrättelseenheten kan bara hantera rapporterade fall och har ingen rätt att ta initiativ 

till ett nytt fall. Tillsammans framförs resultaten av de förordningarna i relation till 

kostnaderna för bankerna för genomförandet av förordningarna som magert. Kostnaderna 

skulle också öka kraftigt om kostnaderna för alla andra företag är skyldiga att följa 

förordningar kunde beräknas. Ett antagande argument mot detta påstående om ineffektivitet är 

att reglerna har preventiva effekter. Detta har inte empiriskt bevisats och det måste vara 

oerhört svårt o göra det kvantitativt. Det verkar vara en bättre strategi att utveckla ett system 

av andra åtgärder mot penningtvätt vars effekter är mätbara.
83

  

                                                      
82 He, Ping. Lawyers, notaries, accountants and money laundering. East China University of Politics and Law, Shanghai, 

People’s Republic of China. Tillgänglig: 2010-01-10 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullT

extArticle/Pdf/3100090105.pdf 
83

 Magnusson, Dan. The cost of anti money laundering I Sweden. Jönköping Internationella Handelshögskolan. Tillgänglig: 

2009-11-20, http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF. 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/3100090105.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/3100090105.pdf
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4. EMPIRI 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Intressanta och statistiska relevanta samband 

kommer att presenteras utifrån de åsikter som respondenterna givit. 

 

 

Resultatet av enkätens kvantitativa inslag: 

4.1 Respondenterna 

Vår sammanställning i detta avsnitt baseras på de 52 revisorer i Sverige som besvarat ett antal 

frågor om hur de praktiskt påverkas av penningtvättslagen. Vi framställer de totala resultaten 

som rådata för varje fråga i bilaga 3. I följande tre diagram kommer vi att redovisa hur 

bakgrundsvariablerna ser ut för de respondenter som medverkat i enkätundersökningen.  

4.1.1 Antal anställda revisorer per revisionsverksamhet, 2009 

I diagrammet nedan presenterar vi uppdelningen av antalet anställda revisorer per 

revisionsverksamheten (fråga 2) för de respondenter som besvarat vår enkät. 

 

 

Diagram 4.1: Antal anställda revisorer per revisionsverksamhet, 2009 

 

Resultatet visar att majoriteten, 69 % av de besvarande respondenterna, arbetar i en 

revisionsverksamhet med mellan 1-5 anställda revisorer. 21 % av respondenterna jobbar i en 

revisionsbyrå med 6-10 anställda revisor och 10 % arbetar i en större revisionsbyrå med 

11eller fler revisorer anställda. 
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4.1.2 Antal anställda per revisionsverksamhet, 2009 

I diagrammet nedan presenterar vi fördelningen av samtliga anställda per revisionsverksamhet 

(fråga 3). 

 

 

Diagram 4.2: Antal anställda per revisionsverksamhet, 2009 

 

Resultatet visar att majoriteten av medverkande respondenter, 42 % arbetar i en mindre 

revisionsverksamhet med mellan 1-10 anställda. 31 % jobbar i en verksamhet med mellan 11-

20 anställda. Resterande respondenter är relativt jämt fördelade i större verksamheter, 15 % 

jobbar i ett företag med mellan 21-50 medarbetare och 12 % jobbar på ett arbetsställe med 

över 50 anställda. 

4.1.3 Revisionsverksamhetens områdesfördelning 

I diagrammet nedan redogör vi för revisionsverksamheternas områdesfördelningar (fråga 4). 

 

 

Diagram 4.3: Revisionsverksamhetens områdesfördelning, 2009 
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Även frågan om vilket område revisionsbyråerna är belägna i visar på en jämn fördelning 

mellan stor och småstadsområden, dvs. 48 % av de deltagande respondenterna arbetar i 

storstadsområde och 50 % arbetar i småstadsområde. I glesbygd arbetar endast 2 % av de 

svarande revisorerna.  

4.2 Tillämpning av Penningtvättslagen i praktiken 

I nedanstående avsnitt presenterar vi åtta frågor om revisorers tillämpning av 

penningtvättslagen i praktiken. Den första och andra frågan handlar om revisorers roll som 

rådgivare i praktiken dvs. om de ger någon rådgivning till sina klienter i penningtvättsfrågor, 

samt om klienterna efterfrågar denna tjänst eller inte. De tre efterföljande frågorna handlar om 

penningtvättslagens påverkan på revisorers granskningsarbete, administration och 

rapportering, det vill säga om lagen gör deras arbete mer krävande eller inte. Efter dessa 

kommer två frågor som handlar om meddelandeförbudet. Det vi vill sammanställa här är om 

revisorerna anser att meddelandeförbudet och begränsning på 24-timmar är positivt eller 

negativt, samt om anmälningsplikten anses göra arbetet mer krävande eller inte. Till sist 

behandlar vi frågorna om hur många av respondenterna som någon gång anmält misstanke om 

ekonomiskt brott och penningtvätt. 

4.2.1 Rådgivning samt efterfrågan för klienter i penningtvättsfrågor 

Kommande diagram hänvisar till revisorers rådgivning åt klienter av penningtvättsfrågor 

(fråga 7) samt klienternas efterfrågan av rådgivning i penningtvättsfrågor (fråga 9). 

 
Diagram 4.4: Rådgivning samt efterfrågan för klienter i penningtvättsfrågor 

 

Resultatet visar att en tredjedel av revisorerna ger rådgivning åt sina klienter i 

penningtvättsfrågor. Det vill säga att 27 % av revisorerna ger sina klienter rådgivning i 

penningtvättsfrågor medan 71 % inte ger någon rådgivning. 

Vid klienters efterfrågan på rådgivning av penningtvättsfrågor hävdar 90 % av revisorerna att 

det inte finns någon ökad efterfrågan. Vi konstaterar här att rådgivningen från revisorerna är 

mer frekvent än efterfrågan från klienternas sida när det gäller penningtvättsfrågor. 
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4.2.2 Penningtvättslagens påverkan på granskningen 

Diagrammet nedan presenterar frågan om revisionsarbetet vid granskning av transaktioner 

påverkas eller inte av Penningtvättslagen (fråga 14). 

 

 

Diagram 4.5: Penningtvättslagens påverkan på granskningen 

 

Vi kan fastställa att Penningtvättslagen har inverkan på revisionsarbetet vid granskning av 

transaktioner. Resultatet visar att 71 % av revisorerna anser att Penningtvättslagen har 

påverkan på deras arbete. 

4.2.3 Penningtvättslagens påverkan på administrationen och rapportering 

Diagrammet nedan presenterar Penningtvättslagens påverkan på administrationen (fråga 15) 

och rapportering (fråga 12). 

 

 

Diagram 4.6: Penningtvättslagens påverkan på administrationen och rapportering 

Resultatet från datainsamlingen visar på att Penningtvättslagen ger en ökad effekt i båda 

kategorierna. Två tredjedelar, 73 % av revisorerna, av de deltagande respondenterna anser att 
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lagändring inneburit ökade krav på administration (identitetskontroll, rapportering, bevarande 

av handlingar, interna rutiner och utbildning.). Även i den andra kategorin svarade 

majoriteten, 76,5 % av revisorerna, att rapporteringsskyldighet ökade vid lagändring om 

penningtvätt. Eftersom frågorna var ställda som kontrollfrågor till varandra och resultaten 

visar på en liknande ”ja” frekvens förstärker vi vår frågeställning. 

4.2.4 Meddelandeförbud och begränsning på 24 timmars regel 

I diagrammet nedan presenterar vi vad revisorerna anser om meddelandeförbudet och 

begränsning på 24 timmar (fråga 16) 

 

 

Diagram 4.7: Meddelandeförbud och begränsning på 24 timmar regeln 

 

Resultatet visar att 50 % av de deltagande revisorerna anser att meddelandeförbudet och 

begränsningen på 24 timmars regel är negativ. Vi har i den här frågan en ganska stor andel, 

dvs. 42 % revisorer som lämnat svaret ”vet inte”. Endast 8 % av revisorerna tycker att regeln 

är positiv. 
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4.2.5 Anmälningsplikt  

I Diagrammet nedan presenterar vi om revisorerna anser att anmälningspliktens krav ökade 

vid lagändringen om penningtvätt eller inte (fråga 13). 

 

 

Diagram 4.8: Ökade krav vid anmälningsplikten 

 

Resultaten visar att 59 % av de deltagande respondenterna har såsom åsikt att lagändringen 

gör deras anmälningsskyldighet mer arbetskrävande. Medan 35 % anser att det inte blivit 

några ökade krav sedan lagen trädde i kraft.  

4.2.6 Ekonomiska brott och penningtvätt 

I diagrammet nedan visas resultatet av hur många av de svarande respondenterna som någon 

gång anmält misstanke om ekonomisk brottslighet (fråga 10) respektive penningtvätt (fråga 

11). 

 

Diagram 4.9: Ekonomisk brott och penningtvätt 
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Av de svar vi erhållit så har relativt många revisorer, 38,5 %, någon gång anmält misstanke 

om ekonomiskt brottslighet. Diagrammet visar att en person (dvs. 2 % )har anmält misstanke 

om penningtvätt. Jämför man de olika typerna av anmälningar så är det få respondenter som 

någon gång anmält misstanke om penningtvätt. 

4.3 Revisionsföretagets övergripande policy 

I följande avsnitt presenterar vi resultatet av frågorna som behandlar revisionsverksamhetens 

interna utbildningar i penningtvättsfrågor och dess övergripande åtgärder för att inte utnyttjas 

för penningtvätt. 

4.3.1 Revisionsverksamhetens internutbildning  

Diagrammet nedan visar hur många revisionsverksamheter, av de deltagande respondenterna, 

som har internutbildningar i penningtvättsfrågor (fråga 5). 

 
Diagram 4.10: Revisionsverksamhetens internutbildning 

Resultatet som vi erhållit visar tydligt att majoriteten, 67 % av respondenternas verksamhet, 

inte bedriver internutbildning i penningtvättsfrågor. Det innebär att två tredjedelar av 

företagen inte ägnar sig åt att internutbilda personal för åtgärder mot penningtvätt.  
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4.3.2 Inrättade rutiner för att förhindra penningtvätt 

I nedanstående diagram presenterar vi hur många av revisionsverksamheterna som har 

inrättade rutiner att förhindra att verksamheten och revisorers arbete utnyttjas för penningtvätt 

(fråga 6). 

 

 

Diagram 4.11: Inrättade rutiner för att förhindra penningtvätt 

 

Vid frågan om revisionsföretagen hade inrättade rutiner så att deras revisionsbyrå inte skulle 

kunna utnyttjas för penningtvätt erhölls följande svar. Inrättade rutiner fanns hos 67 % av 

företagen, vilket är en övertygande andel. Vi kan även konstatera att det är en motsatt bild av 

det föregående diagrammet. 
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4.4 Vägledning 

Under denna rubrik behandlar vi två parallella frågor, vad revisorer tycker om FAR SRS och 

tillsynsmyndighetens vägledning. Är de till bra hjälp i deras arbete och får de tillräckligt med 

vägledande information från dessa eller inte. 

I diagrammet nedan presenterar vi vägledningen från FAR SRS (fråga18) och 

tillsynsmyndighetens sida (fråga 17). 

 

 

Diagram 4.12: Vägledningen från FAR SRS och tillsynsmyndighetens sida 

 

Diagrammet visar att 57 % av respondenterna tycker att vägledningen från FAR SRS är 

tillräcklig. Tillsynsmyndighetens vägledning står i stor kontrast till FAR SRS för vad som 

anses vara en tillräcklig vägledning. Av de besvarande revisorerna tycker 73 % att deras 

information och vägledning inte är tillfredsställande. 
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4.5 Vad anser revisorer praktiskt/problematiskt med 
Penningtvättslagen 

 
Resultatet av enkätens kvalitativa inslag: 

 

Sista frågan i vår enkät var en motiveringsfråga, med syfte att revisorerna skulle kunna 

uttrycka sina egna åsikter om problematiken i praktiken med Penningtvättslagen. Vi fick 25 

svar och sammanfattar elva, de som vi anser är relevanta för vårt syfte, i detta avsnitt. 

Samtliga svar finns bifogade som bilaga. Revisorerna har sammanlagt tre berörda teman om 

problematiken i praktiken med lagen och säger att: 

 ID kontroll:  

1. ”I slutänden är det våra kunder som får betala för att vi ska utföra jobbet.” 

2. ”Fler timmar läggs ner vid varje revision och ID kollen på kunden ska vara 

mer utförlig, det leder till högre fakturor.” 

3. ”ID-kontrollen på våra klienter är ibland omöjligt att uppfylla då vi många 

gånger är invalda som revisorer och klienten befinner sig på annan ort.” 

4. ”Ibland väljs vi in som revisorer via redovisningskonsulter vi samarbetar med 

och de kan finnas i andra städer och träffar vi inte den nysa klienter 

personligen i samband med invalet som revisor.” 

 24-timmars regel 

1. ”ID-kontrollen och 24.timmarsregeln.”  

2. ”Vi känner inte alla våra kunder då vi i många fall är invalda revisorer och vad 

det gäller 24-regeln så hinner inte polisen göra något på så kort tid.” 

3. ”Problematiken ligger i 24-timmars, tidsfristen borde vara längre” 

 Anmälningsplikt: 

1.”Att arbeta på en liten ort där alla känner alla gör att man pratar med kunden 

istället för att anmäla” 

2.”Att anmäla detta till polisen är en mkt stort steg. Istället ser man till att avgå 

från uppdraget då det känns besvärande. De fall jag avser handlar inte om stora 

pengar men man vill inte bli inblandad.” 

3.”Det är lättare att avgå som revisor i de fall man blir misstänksam” 

4. ”Om vägledningen varit tillräcklig så hade lagen inte kunnat tolkas på olika 

vis, jag tror att den tolkas till fördel för våra kunder. Det ska mycket till innan 

man ens anmäler om misstanke av penningtvätt.” 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi de empiriska data som samlats in. Uppgifterna analyseras utifrån 

existerande teori och logiska resonemang.  

___________________________________________________________________ 

5.1 Anser revisorer i Sverige att Penningtvättslagen är praktiskt 
tillämpningsbar i praktiken? 
Frågorna nedan analyserar vi genom enkätens kvantitativa inslag, vi har för avsikt att jämföra 

enkätens olika kvantitativa frågeställningar med varandra. Det gör vi genom att testa 

sambandet mellan frågor som behandlar tillämpningen av penningtvättslagen i praktiken. 

 

Vi förmodar att alla revisorer som har besvarat vår enkät har kunskap om ämnet penningtvätt. 

Vissa revisionsverksamheter har däremot specialiserat sig på ett visst område, som till 

exempel bostadsrättsföreningar, där en risk för penningtvätt inte förekommer och därmed 

används inte Penningtvättslagen i praktiken. 

5.1.1 Rådgivning samt efterfrågan för klienter i penningtvättsfrågor  

I tabellen Nedan presenterar vi en jämförelse mellan revisorers efterfrågan till sina klienter 

(fråga 9) samt klienternas rådgivning av penningtvätts rådgivning (fråga 7). 

Totalprocent Klienters rådgivning i penningtvättsfrågor 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

Revisorers efterfrågan i 

penningtvättsfrågor 
Ja 2 % 2 % 0 % 4 % 

 Nej 23 % 67 % 0 % 
90 % 

 

 Vet ej 2 % 2 % 2 % 6 % 

      

 Total 27 % 71 % 2 % 100 % 

Tabell 5.1 Totalprocent, rådgivning samt klientens efterfrågan i penningtvättsfrågor 

Vid sidan av revisionsverksamheten är även yrkesrevisorerna rådgivare inom områden som 

har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.
84

 Vår analysmodell, med totalprocent i 

korstabell, visar på att sammanlagt 2 % av revisorerna säger att en ökning finns på båda sidor. 

Majoriteten däremot på 67 % säger att det inte finns någon ökning av rådgivning från 

revisorerna eller någon rådgivande efterfrågan från klienternas sida. Det kan bero på att 

revisorerna, som de själva påpekat i den kvalitativa frågan, många gånger är invalda från 

redovisningskonsulter och träffar därför inte kunden personligen för att det geografiska 

avståndet är långt.  

                                                      
84 FAR:s revisions bok 2004 (Stockholm: FAR Förlag, 2003), s.107 
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5.1.2 PTL:s påverkan på granskning av kontantföretag 

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan Penningtvättslagens påverkan på 

granskningen (fråga 8) och granskning av kontantföretag (fråga 14). 

 

Totalprocent Granskning av kontantföretag 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

PTL:s påverkan på granskning Ja 63,5 % 7,5 % 0 % 71 % 

 Nej 11,5 % 11,5% 2 % 25 % 

 Vet ej 4 % 0 % 0 % 4 % 

 Total 79 % 19 % 2 % 100 % 

Tabell 5.2 Totalprocent PTL: s påverkan på granskning av kontantföretag 

 

Revisorer och skatterådgivare ska enligt penningtvättslagen granska transaktioner som 

skäligen kan antas vara penningtvätt. Om revisorn uppmärksammar en transaktion vid sin 

granskning som kan tyda på penningtvätt ska upplysningen lämnas till Finanspolisen.
85

 

Korstabellen, med totalprocent, visar att 63,5 % av respondenterna tycker att 

penningtvättslagen har en påverkan på granskningen om revisionsverksamheten granskar 

kontantföretag. Minoriteten på 11,5 % säger att penningtvättslagen inte har någon påverkan 

vid granskningen av kontantföretag. Vi kan konstatera att vid granskning av transaktioner har 

det en stor betydelse för vilken typ av företaget man granskar. Revisorer är mer 

uppmärksamma när de granskar kontantföretag. 

 

                                                      
85Revision en praktisk beskrivning. (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.82  
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5.1.3 Granskning av kontantföretag – PTL:s påverkan på rapportering 

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan granskningen av kontantföretag (fråga 8) 

och penningtvättslagens påverkan på rapporteringen (fråga 12). 

 

Totalprocent PTL:s påverkan på rapportering 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

Granskning av kontantföretag Ja 66,5 % 4 % 8,5 % 79 % 

 Nej 10 % 4 % 5 % 19 % 

 Vet ej 0 % 0 % 2 % 2 % 

 Total 76,5 % 8 % 15,5 % 100 % 

Tabell 5.3 Totalprocent, Granskning av kontantföretag – PTL:s påverkan på rapportering 

 

Revisorer bör granska kontantföretag kritisk. Denna typ av företag anses motivera en närmare 

granskning och utredning då de tillhör högriskföretag med många förekommande 

kontanttransaktioner
86

 

 

Revisionsföretagets medarbetare ska om hon/han upptäcker förekomsten av en transaktion 

som utgör penningtvätt, omgående granska eller anmäla iakttagelser av penningtvätt. 

Granskningen och bedömningen ska ske i enlighet med revisionsföretagets 

rapporteringsordning. Misstanken ska rapporteras till finanspolisen.
87

  

 

Analysmodellen, med totalprocent, visar tydligt att majoriteten det vill säga att 66,5 % av 

respondenterna tycker att penningtvättslagen har påverkan på rapporteringen när de granskar 

kontantföretag. Endast 4 % utgörs av de respondenter som besvarat fråga åtta och tolv med ett 

nej i båda frågorna, de anser att lagen inte påverkar rapporteringen. 

 

                                                      
86 Samlingsvolymen 2008 Del 2, Revision, Revisorer (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.300 
87 Samlingsvolymen 2009, Revision, Lag: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62),(Stockholm: 

FAR SRS Förlag, 2009), s.109-117 
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5.1.4  PTL:s påverkan på rapporteringen – PTL:s påverkan på 

administrationen  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan penningtvättslagen påverkan på 

rapporteringen (fråga 12) och penningtvättslagen påverkan på administrationen (fråga 15). 

 

Totalprocent PTL:s påverkan på administration 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

PTL:s påverkan på rapportering Ja 67,5 % 9 % 0 % 76,5 % 

 Nej 2 % 6 % 0 % 8 % 

 Vet ej 3,5 % 6 % 6 % 15,5 % 

 Total 73 % 21 % 6 % 100 % 

Tabell 5.4 Totalprocent, PTL:s påverkan på rapportering – PTL:s påverkan på administration 

 

Enligt penningtvättslagen ska en revisionsbyrå ha inrättade rutiner i administrationen för att 

förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt vilket vi tidigare nämnt avsnitt 3.6.2.
88

  

 

Den bivariat analysmodellen, med totalprocent, visar att 67,5 % av respondenterna anser att 

penningtvättslagen har en påverkan både vad det beträffar rapporteringen och 

administrationen. Vi kan även fastställa att 6 % anser att lagen inte har någon påverkan på 

administrationen och rapporteringen. 

 

                                                      
88  Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Tillgänglig 2009-11-20: 

https://lagen.nu/2009:62 

https://lagen.nu/2009:62
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5.1.5 Ökade krav vid anmälningsplikten – PTL:s påverkan på 

administration   

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan de ökade kraven vid anmälningsplikten 

(fråga 13) och penningtvättslagens påverkan på administrationen (fråga 15). 

 

Totalprocent PTL:s påverkan på administration 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

Ökade krav vid anmälningsplikten Ja 55 % 4 % 0 % 59 % 

 Nej 18 % 15 % 2 % 35 % 

 Vet ej 0 % 2 % 4 % 6 % 

 Total 73 % 21 % 6 % 100 % 

Tabell 5.5 Totalprocent, Ökade krav vid anmälningsplikten –PTL:s påverkan på 

administration  

 

Enligt penningtvättslagen ska en revisionsbyrå ha inrättade rutiner i administrationen för att 

förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt vilket vi tidigare nämnt avsnitt 3.6.2.
89

 

 

Lagen behandlar även de ökade kraven på anmälningsplikten. Här föreskrivs företag att 

kontrollera sina klienters identitet och anmäla vid misstankar om penningtvätt till 

Finanspolisen samt att på begäran även att lämna ut uppgifter.
90

 

 

Med hjälp av en bivariat analysmodell vill vi förstärka våra frågeställningar och testa 

sambandet mellan de ökade kraven på anmälningsplikten och penningtvättslagens påverkan 

på administrationen. Resultatet visar på att andelen ”ja-svarande” är över hälften på båda 

sidorna, vilket vi anser är en bra andel. Vi kan fastställa att anmälningspliktens krav har ökat i 

samband med administrationen. 

                                                      
89  Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Tillgänglig 2009-11-20: 

https://lagen.nu/2009:62 
90 Ibid. 

https://lagen.nu/2009:62
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5.1.6 Misstanke om ekonomisk brottslighet respektive penningtvätt  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan revisionsverksamhetens 

områdesfördelning (fråga 4), anmälan av ekonomiska brott (fråga 10) respektive penningtvätt 

(fråga 11). 

 

Kolumnprocent  Anmälning av ekonomiskt brott respektive penningtvätt 

andel % 

  Ekonomiskt brott Penningtvätt 

  Ja Nej Ja Nej 

Område Storstadsområde 75 % 31,5% 0 % 49 % 

 Småstadsområde 25 % 65,5% 100 % 49 % 

 Glesbygd 0 % 3 % 0 % 2 % 

 Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 5.6. Kolumnprocent, Område - Anmälning av ekonomiskt brott respektive penningtvätt 

 

Revisorns skyldighet ska i första hand gälla misstankar om brottslighet som är av ekonomiskt 

slag och ska beaktas så att den inte vållar skada åt bolaget eller dess intressenter på ett 

oaktsamt vis. 
91

 

Utöver att kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med revisorn 

ska hon/han även enligt penningtvättslagen också granska transaktioner som skäligen kan 

antas utgöra penningtvätt. Om revisorn under revisionen finner skäl att anta att 

penningtvättstransaktion förekommer, ska revisorn underrätta finanspolisen. 

Penningtvättstransaktioner föregås vanligen av brott, så att säga ”förbrott”, där 

anmälningsskyldigheten enligt ABL går före penningtvättslagen. Om det skulle vara så, 

medför det att revisorn kan bli skyldig att anmäla sådant brott i stället för misstänkt 

penningtvätt.
92

 

 

I vår analysmodell, med kolumnprocent, vill vi hänvisa till hur anmälningarna fördelas i 

ekonomisk brottslighet och penningtvätt inom olika områden. Vi kan konstatera att den 

översta delen står för 75 %, anmälningar om misstanke om ekonomiskt brottslighet, och att 

dessa är gjorda i storstadsområden. Eftersom anmälningarna av penningtvätt enligt FIPO år 

2008, i hela Sverige, var 2 stycken och 2007 var det 4 stycken kan vi inte analysera dessa på 

ett riktigt vis. Även om vi kan placera vår enda respondent som gjort en penningtvättsanmälan 

i ett småstadsområde, kan vi inte säga att majoriteten befinner sig där, uttalandet grundar vi på 

få årliga anmälningar. 

 

                                                      

91Ekonomiska brott i aktiebolag revisorns handlingsplikt enligt ABL (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s.8 
92 Samlingsvolymen 2009, Revision (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2009), s.619-620 
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5.2 Upprättar revisionsverksamheten rutiner så att revisionsbolaget 

inte ska utnyttjas för penningtvätt? 

Alla revisionsföretag bör fastställa interna regler för kundkännedom om kundernas bakgrund, 

pengarnas eller andra tillgångars ursprung, kundrelationens syfte, kundernas tänkta 

användning av revisionsföretagets tjänster samt löpande följa upp kundförhållandet.
93

  

 

Vi kan fastställa att två tredjedelar av respondenternas företag har inrättade interna rutiner av 

penningtvättsfrågor, vilket vi anser är en väldigt bra andel. Vi var även intresserade av att 

jämföra om det fanns skillnader på byråers inrättade rutiner beroende på antalet anställda mot 

revisionsverksamheter och de som granskar kontantföretag. En tredjedel av de besvarade 

respondenternas företag har inrättade Interna utbildningar i penningtvättsfrågor. Som vi 

tidigare nämnt så är vi även intresserade av hur intern utbildning fördelas mellan olika 

storlekar på företag. Med ovanstående påstående hänvisar vi till empirin. 

 

5.2.1 Rutiner i penningtvättsfrågor – antal anställda 

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan rutiner i penningtvättsfrågor (fråga 6) och 

antalet anställda per revisionsverksamhet (fråga 3). 

 

Kolumnprocent Antal anställda per revisionsverksamhet 

andel % 

 Antal  1-10 11-20 21-50 över 50 

 Rutiner i penningtvättsfrågor  Ja 55 % 81 % 62 % 83 % 

 Nej 36 % 19 % 38 %  0 % 

 Vet ej 9 % 0 % 0 % 17 % 

 Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 5.7 Kolumnprocent, antal anställda i revisionsverksamheten – rutiner i penningtvättsfrågor 

 

I vår analysmodell, med kolumnprocent, vill vi bedöma om storleken av verksamheten har en 

inverkan på om revisionsverksamheten upprättar rutiner i penningtvättsfrågor eller inte. 

Tabellen visar att det inte finns något riktigt samband mellan företagets storlek och inrättade 

rutiner. I alla företag, oavsett storlek, ligger siffran på över 50 %, och sammanlagt två 

tredjedelar av respondenternas företag har rutiner inrättade. Därmed kan vi konstatera att 

majoriteten av revisionsverksamheten oavsett företagets storlek har rutiner i 

penningtvättsfrågor. 

 

                                                      
93 Samlingsvolymen 2008, Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2009), s.298 



39 
 

5.2.2 Granskning av kontantföretag – rutiner i penningtvättsfrågor  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan granskning av kontantföretag (fråga 8) 

och rutiner i penningtvättsfrågor (fråga 6) 

 

Totalprocent Rutiner i penningtvättsfrågor 

 andel % 

  

  Ja Nej Vet ej Total 

Granskning av kontantföretag Ja 57,5 % 17,5 % 4 % 79 % 

 Nej 9,5 % 9,5 % 0 % 19 % 

 Vet ej 0 % 0 % 2 % 2 % 

 Total 67 % 27 % 6 % 100 % 

Tabell 5.8 Totalprocent, granskning av kontantföretag – rutiner i penningtvättsfrågor 

 

Vår analysmodell, med totalprocent, visar på att majoriteten det vill säga att 57,5 % av 

revisionsverksamheterna har interna rutiner i penningtvättsfrågor när de granskar 

kontantföretag. Men den andel är inte helt övertygande, 17,5 % av revisorerna som grankar 

kontantföretag har inga interna rutiner om penningtvättsfrågor inrättade. 

 

5.2.3 Intern utbildning i penningtvättsfrågor–antal anställda  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan interna utbildningar i 

penningtvättsfrågor(fråga 5) och antal anställda per revisionsverksamhet (fråga 3). 

 

Kolumnprocent Antal anställda per revisionsverksamhet 

andel % 

 Antal  1-10 11-20 21-50 över 50 

Intern utbildning i penningtvättsfrågor Ja 9 % 25 % 50 % 67 % 

 Nej 91 % 69 % 50 %  0 % 

 Vet ej 0 % 6 % 0 % 33 % 

 Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 5.9 Kolumnprocent, antal anställda i revisionsverksamheten – intern utbildning  

 

Enligt FAR SRS vägledning om penningtvättsfrågor ska alla revisionsföretag ha ett 

utbildningsprogram i penningtvättsfrågor. En god utbildning ska ges till alla anställda som 

handlägger kundärenden ska ges.
94

 

 

Vår krosstabell, med kolumnprocent, visar tydligt att mindre verksamheter inte bedriver 

interna utbildningar i penningtvättsfrågor. Om antalet anställda ökar, så ökar andelen av 

företag som ägnar sig åt att ha utbildning för sina anställda. Vi kan konstatera att storleken på 

                                                      
94 Samlingsvolymen 2008, Del 2, FAR SRS Förlag AB, Stockholm. s.302 
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företaget har inverkan på om verksamheten utbildar sin personal i penningtvättsfrågor eller 

inte. Om vi gör en jämförelse med antalet anställda revisorer i verksamheten, så får vi även 

där ett liknande resultat som det ovan. Det finns alltså ingen skillnad mellan yrkeskategorier 

på företagen som ger en ökad/minskad utbildning i penningtvättslagen, utan det är storleken 

på företaget som gör skillnaden. 

5.3 Är vägledningen från FAR SRS och tillsynsmyndigheterna 

tillfredställande? 

5.3.1  Vägledning från FAR SRS 

FAR SRS ger ut en rådgivning som behandlar bland annat interna regler mot penningtvätt, 

beslutsordning och intern rapportering, funktionsansvarig, identitetskontroll, rutiner för 

kontroll av kundkännande, uppgiftsskyldighet, bevarande av handlingar och 

utbildningsfrågor.
95

 

 

Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna tycker att vägledningen från FAR SRS är 

till bra hjälp vid deras granskningsarbete. En tredjedel har svarat med vet ej och det kan bero 

på, som tidigare beskrivits, att de inte jobbar med klienter där en risk för penningtvätt kan 

förekomma. 

5.3.2 Vägledning från tillsynsmyndighetens sida 

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer samt 

registrerade revisionsbolag.
96

 Den tillsyn som ska göras är kontrollerande på så sätt att 

tillsynen går ut på att se till att företagen har rutiner för sin verksamhet som kan förhindra att 

deras kunder utnyttjar dem för penningtvätt och finansiering av terrorism, att de granskar 

transaktioner, och att de rapporterar misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
97

 

 

Majoriteten av revisorerna finner tillsynsmyndighetens vägledning otillfredsställande. Det kan 

bero på att det är nytt i lagen att godkända och auktoriserade revisorers tillsynsmyndighet är 

Revisionsnämnden. Vi kan även fastställa, som tidigare, att 40 % som svarat med vet ej kan 

vara de revisorer som inte jobbar med sådana företag då risken av penningtvätt förekommer. 

 

                                                      
95 Samlingsvolymen 2008 Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.297 
96 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s.85 
97 Ibid. s.171 
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5.3.3 Granskning av kontantföretag – tillräcklig information och vägledning 

från tillsynsmyndighetens sida  

I tabellen nedan presenterar vi en jämförelse mellan granskning av kontantföretag (fråga8) 

och vägledning från tillsynsmyndighetens sida (fråga 17). 

 

Totalprocent Tillräcklig information och vägledning från 

Tillsynsmyndigheternas sida 

 andel % 

  Ja Nej Vet ej Total 

Granskning av kontantföretag Ja 6 % 65,5 % 7,5 % 79 % 

 Nej 2 % 7,5 % 9,5 % 19 % 

 Vet ej 0 % 0 % 2 % 2 % 

 Total 8 % 73 % 19 % 100 % 

Tabell 5.10 Totalprocent, granskning av kontantföretag - vägledning från 

tillsynsmyndighetens sida. 

 

Analysmodellen, med totalprocent, visar att av de respondenter där revisionsverksamheten 

grankar kontantföretag är 65,5%  inte nöjda med tillsynsmyndighetens vägledning i 

penningtvättsfrågor. 

5.4. En analys av studiens kvalitativa inslag 
I största mån bör öppna frågor undvikas då de är mer tidsödande att handskas med samt att de 

öppna frågorna har att göra med de svarande och deras synsätt och beteende.
98

 

Sista frågan i vår enkät var trots detta en motiveringsfråga, med syfte att revisorerna skulle 

kunna uttrycka sina egna åsikter om problematiken i praktiken med Penningtvättslagen. 

Vi kommer under detta kapitel endast att analysera tre delområden, identitetskontroll, 

meddelandeförbud och anmälningsplikt, som revisorerna mest berört. De övriga svaren från 

enkätens kvalitativa inslag finns bifogat som råmaterial i bilaga 3. 

5.4.1 Identitetskontroll  

Den grundläggande bestämmelsen om kundkännedom innebär, liksom tidigare, att kunden 

skall identifieras. Identitetskravet sträcker sig generellt längre än tidigare genom kravet på att 

den verklige ägaren/huvudmannen skall identifieras. Identiteten skall dessutom kunna 

verifieras med handlingar, uppgifter och upplysningar.
99

 

 

Undersökningens kvalitativa inslag visar på att revisorerna anser att kravet på 

identitetskontroll är svårt att uppfylla. De är många gånger invalda revisorer via till exempel 

redovisningskonsulter och klienten kan befinna sig på annan ort. Det leder till att de inte 

träffar den nya klienten i samband med invalet som revisor och det blir svårt att utföra en 

                                                      
98 Trost Jan, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 75-76 
99 SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet: Betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt 

och terrorismfinansiering (Stockholm: Edita Sverige AB, 2007), s.105-106 
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kontroll. Det har även påtalats att eftersom identitetskontrollen ska vara mer utförlig läggs det 

mer tid på varje klient och det leder till högre fakturor. Av respondenternas svar kan vi tyda 

att identitetskravet inte är lätt att uppfylla. 

5.4.2 Meddelandeförbud och begränsning på 24-timmars regel  

För bland annat auktoriserade och godkända revisorer gäller ett tidsbegränsat 

meddelandeförbud, det så kallade 24-timmarsförbudet. Detta innebär att förbudet mot att röja 

uppgifter endast gäller under 24 timmar. Tidsfristen börjar löpa då en granskning av en 

transaktion har inletts, en underrättelse har lämnats till finanspolisen eller när finanspolisen 

har inlett en undersökning.
100

 

 

Enligt de besvarande respondenterna så är tidsfristen för kort och man menar på att polisen 

inte hinner göra något under den korta tiden. Tidsfristen torde alltså bli längre för att 

meddelandeförbudet ska ha någon nytta. 

5.4.3 Anmälningsplikt  

En medarbetare hos revisionsföretaget ska om det i ett kundärende finns skäl att anta 

förekomsten av en transaktion som utgör penningtvätt, omgående granska eller anmäla 

iakttagelser för granskning och bedömning i enlighet med revisionsföretagets 

rapporteringsordning.
101

  

 

Tre revisorer har valt att betona anmälningsplikten i enkätens sista fråga. Den första 

respondenten arbetar på en liten ort där ”alla känner alla” vilket han/hon anser leder till att 

man pratar med klienten istället för att göra en anmälan. Den andra respondenten tycker att 

det är ett mycket stort steg med att göra en polisanmälan. Han/hon avser inga fall då det 

handlar om stora pengar men vill inte bli inblandad och avgår då istället från uppdraget då det 

känns besvärande. Liknande åsikt har vår tredje respondent som anser att det är lättare avgå 

som revisor i de fall man blir misstänksam. Det vi kan utläsa från följande tre respondenter är 

att de avviker från lagen. 

 

 

                                                      
100 Ekonomiska brott i aktiebolag revisorns handlingsplikt enligt ABL (2006) FAR Förlag, Stockholm s.7 
101 Samlingsvolymen 2008 Del 2 (Stockholm: FAR SRS Förlag AB, 2008), s.300 
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6. SLUTDISSKUSION 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras slutsatser, från uppsatsens 

problemformuleringar, dragna utifrån empirin och analyserna som gjorts i studien. Vidare 

presenteras också förslag till fortsatta studier. 

6.1 Slutsats 

Våra medverkande respondenter representerar 1,3 procent av den totala populationen i 

Sverige, vilket anses som en väldigt liten andel. Därför måste vi dra slutsatserna med stor 

försiktighet. 

 

Vi kom fram till tre problemformuleringar i uppsatsens inledande kapitel vilka besvaras 

nedan: 

 

1. Anser revisorer i Sverige att Penningtvättslagen är praktiskt tillämpningsbar i 

praktiken? 

 

Revisorerna anser att ökningen på identitetskontroller är tidskrävande, ibland till och med 

omöjlig på grund av det geografiska avståndet, och att dem kan medföra en kostnad som 

klienten får betala. Beträffande meddelandeförbudet så tycker man att 24 timmar är för kort 

tid, polisen hinner inte göra något inom tidsramen. Vi uppfattade också under vår studie att 

anmälningsplikten inte följs av alla revisorer utan man pratar med kunden istället eller avsäger 

sig uppdraget då det känns besvärande. Trots detta är majoriteten insatt i att 

rapporteringsskyldigheten ökade vid lagändringen och att kontantföretag speciellt ska 

uppmärksammas. Revisorerna påtalar även att lagen gjort administrations och 

granskningsarbetet mer krävande. Vi har inte kunnat notera någon markant skillnad av 

penningtvättsanmälningar i vår studie men vi har noterat att intresset för rådgivning samt 

efterfrågan i penningtvättsfrågor är svalt. 

 

2. Upprättar revisionsverksamheten rutiner, så att revisionsbolaget inte ska 

utnyttjas för penningtvätt? 

 

Majoriteten av respondenternas verksamheter, oavsett företagsstorlek, har inrättade rutiner i 

penningtvättsfrågor. Studien visar däremot på att det är de stora revisionsbyråerna som 

bedriver interna utbildningar av Penningtvättslagen och att det är mindre förekommande i små 

byråer. 

 

3. Är vägledningen från FAR SRS och tillsynsmyndigheterna tillfredställande? 

 

Vi kan konstatera att revisorerna är nöjda med vägledning från FAR SRS och att den anses 

vara tillfredsställande. Till motsats visar studien att majoriteten av revisorerna finner 

tillsynsmyndighetens vägledning otillfredsställande. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Genom studien har vi kommit fram till flera tänkbara områden att forska vidare på. Det skulle 

vara intressant att göra en jämförelse med ett annat EU-land för att få in aspekter om hur deras 

revisorer arbetar för att bekämpa penningtvätt. Ett annat alternativ är och se om det blir någon 

förändring eller skillnad genom att använda andra respondenter, antingen koncentrerat på en 

stor eller flera stora revisionsbyråer. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie 

om några år när den nya lagen implementerats mer hos revisorerna. 
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Bilaga 1 

 
Missiv: 

 

Hej! 

Vi är ekonomstudenter från Mittuniversitetet i Östersund och skriver vår kandidatuppsats i 

Företagsekonomi. Vi heter Maria Nilsson och Edina Kristof. 

Vårt studiesyfte är att genom en enkätundersökning beskriva och förklara hur enskilda 

revisorer i Sverige praktiskt påverkas av lagändringen om penningtvätt. Det vi vill beskriva är 

om de rådgivande organen är till hjälp och beskriva om revisionsbyråerna har inrättade 

åtgärdsprogram vad beträffar penningtvättsfrågor. 

 

Vi är tacksamma om ni tar er tid och svarar på våra enkätfrågor. Det bör inte ta mer än 5-10 

minuter att fylla i blanketten som består av 20 frågor. Vi vet att er tid är dyrbar, därför 

upprättade vi frågor med fasta svarsalternativ så att Ni snabbt och enkelt ska kunna medverka. 

(Endast den sista frågan i undersökningen är en motiveringsfråga). 

 

Vi garanterar att era svar ska bearbetas konfidentiellt. Vi publicerar inga namn eller 

företagsnamn i uppsatsen utan alla respondenter kommer att förbli anonyma. 

 

Nedan finner ni en snabblänk, gå till enkäten, som för er vidare till vår webbundersökning 

(den kan även ligga som bifogad bilaga beroende på vilken E-post ni använder er av). 

 

Tack på förhand för att Ni tar er tid att medverka i vår studie! 

Om Ni har frågor kontakta oss via e-mail: 

Maria Nilsson: mani0713@student.miun.se  

Edina Kristof: kred0702@student.miun.se 

  

mailto:mani0713@student.miun.se
mailto:kred0702@student.miun.se
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Bilaga 2 
Enkätfrågor 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Arbetar Ni som revisor på en revisionsbyrå? 

 Ja 

 Nej 

 Annat 

 

2. Hur många revisorer är anställda på den arbetsplats Ni arbetar på? 

 1-5 

 6-10 

 11 eller fler 

 

3. Hur många anställda finns på den arbetsplats Ni arbetar på? 

 1-10 

 11-20 

 21-50 

 Över 50 

 

4. Inom vilket område är er revisionsbyrå belägen? 

 Storstadsområde 

 Småstadsområde 

 Glesbygd 

 

5. Bedriver Ni interna utbildningar om hur man hanterar, reviderar och anmäler 

penningtvätt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

6. Har Ni inrättat rutiner för att förhindra att er revisionsbyrå inte utnyttjas för 

penningtvätt? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

7. Ger Ni någon form av rådgivning till era klienter för att förhindra penningtvätt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

8. Granskar Ni nu kontantföretag som anses vara mest utsatta för penningtvätt? 
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 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

9. Har era klienter ökat efterfrågan av rådgivning kring penningtvättsfrågor? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

10. Har Ni någon gång upptäckt och anmält misstanke om ekonomisk brottslighet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

11. Har Ni någon gång upptäckt och anmält misstanke om penningtvätt?  

 Ja 

 Nej  

 Vet inte 

 

12. Anser Ni att rapporteringsskyldigheten ökade vid lagändring om penningtvätt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

13. Anser Ni att anmälningsplikten enligt Penningtvättslagen gjort ert arbete mer 

krävande? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

14. Påverkar Penningtvättslagen er granskning/revision?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

15. Anser Ni att lagändringen inneburit ökade krav på administration (identitetskontroll, 

rapportering, bevarande av handlingar, interna rutiner och utbildning)? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

16. Anser Ni att meddelandeförbudet och att begränsningen på 24 timmar är positiv? 
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 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

17. Anser Ni att information och vägledning kring den nya penningtvättslagen är 

tillräcklig från tillsynsmyndigheternas sida? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

18. Anser Ni att FAR/SRS vägledning är till bra hjälp i ert arbete med 

penningtvättsfrågor? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

19. Tror Ni att man genom den nya penningtvättslagen kommer att minska penningtvätt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

20. Finns det något ni anser problematiskt/praktiskt med nya Penningtvättlagen? Motivera 

ditt svar nedan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________  
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Bilaga 3 

 
Rådata från enkätfrågor: 

 

Arbetar Ni som revisor på en revisionsbyrå?  

Annat  0 

Ja  52 

Nej  0 

 

Hur många revisorer är anställda på den arbetsplats Ni 

arbetar på?  

1-5  36 

11 eller fler  5 

6-10  11 

 

Hur många anställda finns på den arbetsplats Ni arbetar på?  

1-10  22 

11-20  16 

21-50  8 

över 50  6 

 

Inom vilket område är er revisionsbyrå belägen?  

Glesbygd  1 

Småstadsområde  26 

Storstadsområde  25 

 

Bedriver Ni interna utbildningar om hur man hanterar, 

reviderar och anmäler penningtvätt?  

Ja  14 

Nej  35 

Vet ej  3 

 

Har Ni inrättat rutiner för att förhindra att er revisionsbyrå 

inte utnyttjas för penningtvätt?  

Ja  35 

Nej  14 

Vet ej  3 
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Ger Ni någon form av rådgivning till era klienter för att 

förhindra penningtvätt?  

Ja  14 

Nej  37 

Vet ej  1 

 

Granskar Ni nu kontantföretag som anses vara mest utsatta 

för penningtvätt?  

Ja  41 

Nej  10 

Vet ej  1 

 

Har era klienter ökat efterfrågan av rådgivning kring 

penningtvättsfrågor?  

Ja  2 

Nej  47 

Vet ej  3 

 

Har Ni någon gång upptäckt och anmält misstanke om 

ekonomisk brottslighet?  

Ja  20 

Nej  32 

Vet inte  0 

 

Har Ni någon gång upptäckt och anmält misstanke om 

penningtvätt?  

Ja  1 

Nej  51 

Vet inte  0 

 

Anser Ni att rapporteringsskyldigheten ökade vid lagändring 

om penningtvätt?  

Ja  39 

Nej  4 

Vet ej  8 

 

Anser Ni att anmälningsplikten enligt Penningtvättslagen 

gjort ert arbete mer krävande?  
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Ja  30 

Nej  18 

Vet ej  3 

 

Påverkar Penningtvättslagen er granskning/revision?  

Ja  37 

Nej  13 

Vet ej  2 

 

Anser Ni att lagändringen inneburit ökade krav på 

administration (identitetskontroll, rapportering, bevarande 

av handlingar, interna rutiner och utbildning)?  

Ja  38 

Nej  11 

Vet ej  3 

 

Anser Ni att meddelandeförbudet och att begränsningen på 

24 timmar är positiv?  

Ja  4 

Nej  26 

Vet ej  22 

 

Anser Ni att information och vägledning kring den nya 

penningtvättslagen är tillräcklig från tillsynsmyndigheternas 

sida?  

Ja  4 

Nej  38 

Vet ej  10 

 

Anser Ni att FAR/SRS vägledning är till bra hjälp i ert 

arbete med penningtvättsfrågor?  

Ja  29 

Nej  6 

Vet ej  16 

 

Tror Ni att man genom den nya penningtvättslagen kommer 

att minska penningtvätt?  

Ja  8 
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Nej  23 

Vet ej  21 

 

Finns det något ni anser problematiskt/praktiskt med nya 

Penningtvättlagen? Motivera ditt svar nedan.  

 27 

Att arbeta på en liten ort där alla känner alla gör 

att man pratar med kunden istället för att 

anmäla. Det är oftast problematiskt med 

juridiken och säkert den här lagen med.  

1 

De kunder som jag jobbar med hanterar inte 

kontanter. Mina kunder har huvudsakligen 

rutiner som minskar riskerna för att icke 

verksamhetsrelaterade transaktioner kan 

bokföras. Den nya lagen påverkar oss endast 

administrativt vid nya kunder.  

1 

Det mesta med PTL är problematiskt, det är 

lättare att avgå som revisor i de fall man blir 

misstänksam.  

1 

Eftersom vår revisionsbyrå specialiserar sig mot 

bostadsrättsföreningar är penningtvätt inte något 

vi betraktar som en risk i vårt arbete.  

1 

En lag som är bra rent teoretiskt men fungerar 

sämre i praktiken.  
1 

Fler lagar, jag anser att man bör ta bort några 

innan man inför nya.  
1 

I slutändan är det våra kunder som får betala för 

att vi ska utföra jobbet. Fler timmar läggs ner 

vid varje revision och ID-kollen på kunden ska 

vara mer utförlig, det leder till högre fakturor. 

Snart har vi inga kunder kvar, ingen har råd att 

betala.  

1 

Ibland väljs vi in som revisorer via 

redovisningskonsulter vi samarbetar med och de 

kan finnas i andra städer och träffar vi inte den 

nya klienten personligen i samband med invalet 

som revisor.  

1 

Id koll  1 

Id-kontrollen och 24-timmarsregeln. Vi känner 

inte alla våra kunder då vi i många fall är 

invalda revisorer och vad det gäller 24-regeln så 

1 
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hinner inte polisen göra något på så kort tid.  

ID-kontrollen på våra klienter är ibland omöjligt 

att uppfylla då vi många gånger är invalda som 

revisorer och klienten befinner sig på annan ort.  

1 

Inga större problem mer än ytteriggare en lag att 

ta hänsyn till i mitt arbete som revisor.  
1 

Ja, om man kräver leg. o dessutom ställer 

ingående frågor o krav på underlag till varifrån 

pengarna kommer kan det upplevas som 

kränkande o integritetsträngande o ömsesidig 

tillit o förtroende naggas i kanten redan från 

början.  

1 

Jag skulle välja att avsäga mig kunden istället 

för att rapportera till myndighet. Så ser 

verkligheten ut i mindre städer.  

1 

Jag är tyvärr inte insatt i den lagen men jag har 

gjort vad jag kunnat för att svara på era frågor, 

hoppas det varit till hjälp.  

1 

Kan handla om svåra juridiska bedömningar och 

felaktigt agerande kan få ganska långtgående 

konsekvenser.  

1 

Med Ni avses det vad jag som revisor gjort. 

Självklart har vi som byrå anmält misstanke om 

brott men inte jag personligen.  

1 

Nej, har inte råkat ut för några fall av 

penningtvätt och har därför svårt att ge något 

svar.  

1 

Ni borde ha frågenummer. För jag vill säga att 

näst sista från delvis är irrelevant för oss 

auktoriserade (och även godkända) revisorer. 

Genom lagstiftningen hamnar vi utanför 

penningtvättlagens anmälningsskyldighet och 

därmed så faller ju hela den frågan  

1 

ofta kan man känna att något inte är rätt, men att 

anmäla detta till polisen är ett mkt stort steg. 

Istället ser man till att avgå från uppdraget då det 

känns besvärande. De fall jag avser handlar inte 

om stora pengar men man vill inte bli inblandad.  

1 

Om vägledningen varir tillräcklig så hade lagen 

inte kunnit tolkas på olika vis, jag tror att den 

tolkas till fördel för våra kunder. Det ska mycket 

1 
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till innan man ens anmäler om misstanke av 

penningtvätt.  

Problematiken ligger i 24-timmars, tidsfristen 

borde vara längre.  
1 

Svårt att bedöma eftersom vi inte stött 

påproblemet ännu. Har dock tagit del av 

rutinerna som banker jobbar med och dom är 

problematiska på så sätt att de kan upplevas som 

stötande för kunden.  

1 

vet ej  2 

 

 


