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Sammanfattning 
 
Med penningtvätt kan avses åtgärder i syfte att dölja eller omsätta egendom som 
härrör från brottslig verksamhet. Finanspolisen uppskattar att omsättningen av pengar 
som tvättas uppgår till cirka 100 miljarder årligen enbart i Sverige. 
 
1991 antogs ett EG- direktiv i syfte att samordna insatser mot penningtvätt inom EES- 
området. Detta direktiv låg som grund för införandet av Lag (1993:768) om åtgärder 
mot penningtvätt, även kallad penningtvättslagen. Företag inom den finansiella 
sektorn har sedan 1994 varit skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till 
Finanspolisen. Ett nytt EG- direktiv antogs 2001 i vilket det stadgades att även andra 
yrkesgrupper ska omfattas, däribland godkända och auktoriserade revisorer. Detta för 
att de anses vara sårbara för penningtvätt. Denna lagändring kom att träda i kraft 1 
januari, 2005.  
 
Penningtvättslagen ställer upp krav på bland annat identitetskontroll av klienter, 
granskning av transaktioner och interna rutiner som revisorn måste efterleva. 
Föreningen för revisionsbyråbranschen (FAR) har tillsammans med Svenska 
Revisorsamfundet (SRS) gett ut en vägledning i syfte att göra det enklare för revisorer 
att tillämpa lagtexten. Enligt denna vägledning ska rutiner inrättas på 
revisionsföretaget i syfte att hindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur enskilda revisorer upplever 
lagändringen och vägledningen. Vårt syfte var också att undersöka om deras arbete 
har påverkats av lagändringen. 
 
Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade fyra revisorer. Där 
framkom det att de upplever ett visst missnöje med både lagen och vägledningen. De 
revisorer som medverkade i vår undersökning ser inte hur de skulle kunna bli utsatta 
för penningtvätt eller på vilket sätt de skulle vara sårbara för densamma. 
Vägledningen anses inte vara till någon hjälp i revisorernas arbete då den är 
otillämpbar inom detta yrkesområde. Denna undersökning visar att inte alla 
intervjuade revisorer tillämpar penningtvättslagen i sin helhet och att lagen inte verkar 
ha någon större inverkan på deras revision. 
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt introduceras läsaren till vår uppsats. Här beskrivs bakgrunden, 
problemformuleringen och syftet med vår uppsats samt varför vi valt just detta ämne. 
Vi behandlar även våra avgränsningar i detta avsnitt. 
  
 

1.1 Problembakgrund 
 
1991 antogs ett EG-direktiv om åtgärder mot penningtvätt. Syftet med direktivet var 
att få till stånd en samordning mellan EES-ländernas insatser mot penningtvätt. Sedan 
1994 är företag inom den finansiella sektorn skyldiga att anmäla misstanke om 
penningtvätt till Finanspolisen. Företagen är också skyldiga att göra 
identitetskontroller av sina klienter. Dessa regler uppkom i PTL och har sin grund i 
EG-direktivet.1  
 
2001 togs beslut om att EG-direktivet skulle ändras till att omfatta även företag 
utanför den finansiella sektorn. Detta för att penningtvättare i allt större utsträckning 
utnyttjar andra typer av företag som ligger just utanför den finansiella sektorn.2 Från 
och med 1 januari, 2005 gäller PTL även för auktoriserade och godkända revisorer.3 
Anledningen till att revisorer nu omfattas av direktivet är att de anses vara sårbara för 
penningtvätt.4  
 
En vanlig definition av penningtvätt är: 
 

Med penningtvätt avses åtgärder i syfte att dölja eller omsätta 
pengar eller andra tillgångar från brottslig verksamhet.5

 
En ökad belastning väntas för Finanspolisen då antalet anmälningar förväntas öka då 
fler kategorier näringsidkare kommer att omfattas av lagen. Utvidgningen kommer 
även att innebära ökat administrativt arbete för de berörda företagen med anledning av 
de krav som lagen uppställer. Dessa krav är identitetskontroll, 
rapporteringsskyldighet, bevarande av handlingar, införing av interna rutiner och 
utbildning för anställda. Då dessa krav är en följd av EG-direktiv kan inget undantag 
göras för små och medelstora företag utan de måste vara samma som för större 
företag. Kraven på interna rutiner, utbildning och tillsyn bör dock kunna anpassas 
efter företagets storlek och resurser.6  
 
För att lagtexten ska bli enkel för revisorer att tillämpa har FAR tillsammans med 
SRS gett ut en vägledning. Enligt denna vägledning ska rutiner inrättas på 

                                                 
1 Proposition 2003/04:156 
2 Proposition 2003/04:156 
3 Balans nr. 2005:11 
4 Proposition 2003/04:156 
5 Magnusson och Sigbladh, 2001 s. 132 
6 Proposition 2003/04:156 
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revisionsföretaget i syfte att hindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. 
Revisionsföretaget ska även informera och utbilda sin personal för ändamålet. 
FAR/SRS:s vägledning innehåller bland annat vilka interna rutiner som 
revisionsföretaget bör tillämpa. Dessa interna rutiner omfattar riskhantering, åtgärder 
mot penningtvätt, klientkännedom, beslutsordning och intern rapportering. 
Vägledningen beskriver även granskningsförfarandet och ger exempel på vilka 
transaktioner som kan föranleda misstankar om penningtvätt.7  Vägledningen bygger 
delvis på de föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen utarbetat (FFFS 
2005:5).8 Vägledningen bifogas, med tillstånd från FAR Förlag, för bättre översikt 
men finns också tillgänglig i FAR Samlingsvolym del 2, 2006. 
 

1.2 Vårt ämnesval 
 
Revisorer har sedan tidigare en anmälningsskyldighet vid misstanke om brott enligt 
ABL, och många uppsatser har skrivits om detta.9 Då vi stod inför valet av 
uppsatsämne ville vi inrikta oss på något aktuellt och förändringen i PTL kändes 
därför intressant. Lagändringen är relativt ny och ämnet har inte berörts nämnvärt. Det 
har hunnit gå drygt ett år sedan lagändringen trädde ikraft och vi tror därför att 
revisorerna har hunnit anpassa sig efter de nya rutinerna. Vi är nu intresserade av att 
undersöka revisorernas inställning till lagen och dessutom om de upplever att 
FAR/SRS:s vägledning underlättar tillämpningen av PTL.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Med problembakgrunden som bas har vi kommit fram till några centrala 
frågeställningar: 
 

 Vad anser enskilda revisorer om ändringen i PTL? 
 Vad anser enskilda revisorer om FAR/SRS:s vägledning? 
 Påverkar lagändringen revisionsarbetet? 

 

1.4 Syfte 
 
Vi har som syfte med uppsatsen att undersöka hur enskilda revisorer upplever 
lagändringen och vägledningen. Vårt syfte är också att undersöka om deras arbete har 
påverkats av lagändringen. 
  

                                                 
7 www.far.se  
8 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
9 www.student.kau.se/uppsatsdb/  
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1.5 Avgränsningar 
 
För att avgränsa uppsatsen något har vi valt att endast behandla de paragrafer i PTL 
som vi anser berör revisorer. Det betyder att vi inte har berört andra branscher som 
omfattas av lagen, eftersom det inte är syftet med uppsatsen. 
 
Vi har också valt att begränsa antalet penningtvättsmetoder i teoriavsnittet, eftersom 
det finns många varianter och för att det ständigt utvecklas nya. Vi har istället 
behandlat de metoder som enligt den litteratur vi läst förkommer mest ofta. 
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2. Metod 
 
 
I detta avsnitt beskriver vi olika undersökningsmetoder och när de är mest lämpliga 
att använda. Under tiden motiverar vi våra egna val. Dessutom ger vi en beskrivning 
av vårt tillvägagångssätt. Vi diskuterar även validiteten och reliabiliteten av vår 
uppsats i detta avsnitt.  
 
 

2.1 Vad är metod? 
 
Metod kan ses som ett hjälpmedel vid problemlösning och vid insamlandet av ny 
kunskap då en undersökning ska genomföras.10 För att inte resultatet ska påverkas av 
forskarens antaganden och kunskaper krävs god kännedom om metod, vilken medför 
att resultatet i stället styrs av verkligheten, dvs. empirin.11  
 
Det är viktigt att den empiri 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.12 I avsnitt 2.7 redogör vi för en validering av vår 
uppsats. 
 
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.13 Även denna utvärdering av vår uppsats redogörs i avsnitt 
2.7. 
 

2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
 
Deduktiv ansats innebär att forskaren går från teori till empiri genom att först skaffa 
sig förväntningar om hur världen ser ut och därefter samla in empiri för att jämföra 
denna med verkligheten. Denna metod har kritiserats då den leder till att forskaren 
endast söker efter information som denne anser vara relevant, vilket gör att ny 
information sällan kommer fram. Konsekvensen kan bli att viktig information 
förbises.14 Eftersom det inte fanns befintlig teori om revisorers uppfattning om PTL 
och om FAR/SRS:s vägledning kunde vi inte använda en deduktiv ansats. Om en 

                                                 
10 Holme och Solvang, 1991 
11 Jacobsen, 2002 
12 Jacobsen, 2002 
13 Jacobsen, 2002 
14 Jacobsen, 2002 
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sådan teori hade funnits så skulle vi ha kunnat använda en deduktiv ansats för att se 
om denna teori stämmer överens med verkligheten.  
 
Induktiv ansats är en motsats till den deduktiva ansatsen. Här går forskaren från 
empiri till teori. Detta kan anses leda till en mer korrekt undersökning då forskaren 
helt saknar förutfattade meningar om verkligheten.15 Syftet med vår undersökning 
gjorde det svårt att intervjua revisorer utan viss förkunskap om hur de arbetar och om 
hur PTL ska tillämpas. Utan denna förkunskap skulle vi inte kunna ställa relevanta 
frågor, som uppfyllde vårt syfte. Därför var en induktiv ansats inte lämplig för oss. 
 
Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv och induktiv ansats, som innebär att 
forskaren har viss kännedom om teori, men ändå behöver empiri för att få mer 
kunskap och för att kunna dra riktiga slutsatser om sin egen frågeställning.16 I 
verkligheten är det svårt att ha en ansats som är rent deduktiv eller induktiv, istället 
väljer forskaren ofta att ha en kunskapsbas inom ämnet innan empirisk data samlas 
in.17 Abduktion innebär alltså att teori och empiri undersöks växlande för att utveckla 
en slutsats.18 Den abduktiva ansatsen kan definieras: 
 

Abduktion består i att undersöka en mängd fakta och låta dessa fakta 
leda till en teori (”suggest a theory”). (Peirce1958:8.209)19

 
Vi har ovan klargjort varför varken en rent deduktiv ansats eller en rent induktiv 
ansats var lämplig för oss. Därför valde vi att använda en abduktiv ansats där vi kunde 
kombinera de fördelar som fanns i den deduktiva ansatsen respektive den induktiva 
ansatsen. På detta sätt fick vi de nödvändiga teoretiska grunderna för att kunna ställa 
relevanta intervjufrågor. Empirin använde vi sedan tillsammans med teorin för att 
besvara vår frågeställning. Den teori vi använde som bas och den empiri vi samlade in 
blev, enligt definitionen av abduktion, fakta som i sin tur ledde till en teori.  
 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
En kvantitativ metod är lämplig när problemställningen är relativt klar och när 
forskaren vill generalisera och beskriva omfattningen av ett fenomen. En kvantitativ 
undersökning 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 som tidigare beskrivits innebär att 
insamlad empiri jämförs med verkligheten grundad i en viss teori. Ett exempel på en 
kvantitativ metod är enkätundersökning.20 Med vårt syfte som grund ansåg vi att vi 
skulle nå ett bättre resultat genom att använda oss av få enheter med djupare 
intervjuer. En kvantitativ metod riktar sig till forskare som vill utreda åsikter från 
många enheter och på så sätt generalisera och därför valde vi att inte använda denna 
metod.    
 
                                                 
15 Jacobsen, 2002 
16 Wallén, 1993, 1996 
17 Jacobsen, 2002 
18 Andersen (red.), 1994 
19 Andersen (red.), 1994 sid. 149 
20 Holme och Solvang, 1991 
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En kvalitativ metod karaktäriseras av öppenhet där uppgiftslämnaren kan föra fram 
sina tolkningar av ett förhållande. Denna metod är lämplig när problemställningen är 
oklar och när mycket information ska tas fram om få enheter. En nackdel med en 
kvalitativ metod är att den inte är avsedd för generalisering. Då enheterna inte valts ut 
slumpmässigt blir det svårt att bevisa att de representerar en större population. En 
induktiv ansats används ofta vid kvalitativa metoder. En kvalitativ metod blir därmed 
intensiv, dvs. många variabler och få enheter används.21 Exempel på kvalitativa 
metoder är intervjuer och observationer.22 En kvalitativ metod passade oss för att vi 
ville undersöka den enskilde revisorns uppfattning om PTL och om FAR/SRS:s 
vägledning. 
 
Vid valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod ansåg vi att det var mest 
lämpligt att använda en kvalitativ, eftersom vi ville ta reda på revisorers åsikter om 
förändringarna i PTL och vad de medför. Med en kvalitativ metod i form av 
individuella intervjuer kunde vi få fram just dessa åsikter och motiveringar till dessa 
på ett bra sätt. Intervjuer hade också den flexibilitet som vi eftersträvade, med 
möjlighet till följdfrågor. 
 

2.4 Datainsamling 
 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder som är vanligt förekommande är individuell 
intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning.23 Vi har genomfört 
individuella intervjuer, men också ägnat oss åt sedvanliga litteraturstudier. Nedan 
kommer vi därför att beskriva dessa två metoder och motivera vårt val. 
 

2.4.1 Intervjuer 
 
Den öppna individuella intervjun liknas vid en vanlig dialog mellan forskaren och 
intervjuobjektet. Intervjuer är lämpliga att använda när forskaren undersöker få 
enheter, och när intresset ligger i att få den enskilde individens åsikter om och 
tolkningar av det som undersöks.24 Detta stämde överens med vår 
problemformulering och vårt syfte.  
 
Intervjuer kan genomföras ansikte mot ansikte eller via telefon. Fördelarna med en 
intervju ansikte mot ansikte är att det ofta skapas en förtrolig stämning mellan 
forskare och intervjuobjekt, vilket är en följd av den personliga kontakten. Forskaren 
har även möjlighet att observera kroppsspråket hos intervjuobjektet, vilket gör det 
enklare att upptäcka t.ex. intresse eller obehag över ett ämne. Fördelar med 
telefonintervjuer är de låga kostnaderna och att forskaren inte påverkar 
intervjuobjektets svar med sin fysiska närvaro. Forskning har dock visat att det kan 
vara enklare för intervjuobjekt att ljuga vid telefonintervjuer.25 Vi ansåg att fördelarna 
med intervjuer ansikte mot ansikte övervägde och vi använde oss därför av denna 
metod.  
                                                 
21 Jacobsen, 2002 
22 Holme och Solvang, 1991 
23 Jacobsen, 2002 
24 Jacobsen, 2002 
25 Jacobsen, 2002 
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En intervju kan delas in i olika grader av öppenhet som sträcker sig från helt sluten till 
helt öppen. Den helt slutna karaktäriseras av frågor med fasta svarsalternativ medan 
den helt öppna består av ett samtal utan fasta frågor.26 Vi valde att använda oss av en 
struktur som låg nära en relativt öppen men som ändå innehöll en intervjuguide med 
specifika frågor, eftersom vi ville ha en viss struktur och där vi kunde använda våra 
baskunskaper. Denna intervjuform stämde överens med vår abduktiva ansats. 
Intervjuguiden bifogas i slutet av uppsatsen. 
 

2.4.2 Litteraturstudier 
 
Litteratur är i princip allt tryckt material som kan användas för fördjupning i ett 
ämne.27 Vi har använt oss av böcker samt rapporter för att skaffa information om 
revisionsarbete. För att tillägna oss själva kunskap om penningtvätt och om 
tillämpningen av PTL har vi att använt oss av böcker, lagtext, förarbeten, rapporter 
och artiklar. Vi har även att använt Internet som ett verktyg för vår litteratursökning. 
 

2.5 Urval av respondenter  
 
Eftersom PTL nu berör auktoriserade och godkända revisorer, valde vi att rikta in oss 
på denna yrkesgrupp. Vi ville också att revisorerna arbetade på större byråer eller i 
större städer, eftersom det borde öka chansen att de fått utbildning eller åtminstone 
information om penningtvätt. Vi ansåg också att fyra intervjuer var tillräckligt enligt 
vårt syfte. 
 
För att hitta lämpliga respondenter utnyttjade vi vårt eget kontaktnät i första hand och 
fick på det viset kontakt med två auktoriserade revisorer, en i Göteborg och en på en 
större byrå i Karlstad. I andra hand letade vi efter byråer via Internet. Där hittade vi en 
auktoriserad revisor med intresse för penningtvätt som är verksam i Göteborg och 
ytterligare en auktoriserad revisor på en större byrå i Karlstad.  
 

2.6 Genomförande av intervjuer 
 
Efter att vi kontaktat samtliga revisorer bokade vi in tider för intervjuer med dem och 
vi skickade ut intervjuguiden i förväg till alla fyra revisorerna enligt deras önskemål. 
 
Den första revisorn vi intervjuade önskade vara helt anonym och ville heller inte bli 
inspelad på band. Istället noterade vi allt på papper. Vi fick dock gärna kontakta 
revisorn igen om vi behövde fråga något mer. Denna revisor arbetar på en mindre 
revisionsbyrå i Göteborg. Inom byrån finns tre auktoriserade revisorer, en godkänd 
revisor och fyra revisorsassistenter. Respondenten har själv varit auktoriserad sedan 
1994 och har arbetat på byrån sedan 1973. Deras klienter är allt från enmansbolag till 
bolag med cirka 200 anställda, varav de flesta är familjeföretag.   
 

                                                 
26 Jacobsen, 2002 
27 Ejvegård, 2003 
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Den andra intervjun höll vi morgonen efter med auktoriserade revisorn Helena Adrian 
på Adrian & Partners, som har god kunskap om penningtvätt. Under denna intervju 
använde vi oss av både bandspelare och anteckningar. Hon gav också sitt medgivande 
till att vi kunde hänvisa till henne med namn. Även Helena kunde vi kontakta igen om 
det skulle vara så att vi undrade något mer. Adrian & Partners har 25 medarbetare 
varav tre är auktoriserade revisorer. Helena har varit auktoriserad sedan 1992 och hon 
sitter även med i FAR:s revisionskommitté, i SRS:s skattekommitté och i FAR:s 
bolagsrättsliga grupp. Byrån arbetar i huvudsak med små och medelstora företag. 
 
Den tredje intervjun genomfördes i Karlstad med Anders Hallgren på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Även här fick vi tillåtelse att använda bandspelare och vi 
fick också hänvisa till honom i vår uppsats. Detta kontor har drygt 40 medarbetare 
varav ett tiotal är kvalificerade revisorer. Anders har arbetat på byrån sedan 1984 och 
har varit auktoriserad sedan 1988. Han arbetar med allt från vilande bolag till 
börsnoterade bolag, men byråns största andel klienter är små och medelstora 
familjeföretag. 
 
Den fjärde revisorn som intervjuades var Katarina Nilsson på Lindebergs Grant 
Thornton i Karlstad. Här använde vi oss också av bandspelare och vi fick tillåtelse att 
hänvisa till henne. Byrån har ett trettiotal medarbetare på detta kontor. Katarina har 
varit auktoriserad sedan 2002, men har arbetat som revisor sedan 1992. Byrån har 
klienter i små och medelstora bolag där ägaren själv ofta arbetar i företaget. 
 
Samtliga respondenter uttryckte att de inte ville att det skulle framgå i empirin vem 
som sagt vad. Därför kommer vi i avsnitt 4 inte att citera någon. 
 

2.7 Trovärdighetsdiskussion 
 
Tidigare gavs en kort beskrivning av vad validitet och reliabilitet är. Vi ska nu 
utvärdera vår kvalitativa undersökning enligt dessa och vi ska även diskutera 
trovärdigheten i de andra källorna vi har använt.  
 
För att få en hög reliabilitet i vår kvalitativa undersökning har vi samlat enskilda 
revisorers åsikter. Det finns inget rätt eller fel när det gäller dessa åsikter. Vi följde 
vår intervjuguide bra och fick svar på alla frågor från samtliga respondenter för att 
öka reliabiliteten. Denna kan dock påverkas av att våra intervjuer ibland innehöll vissa 
följdfrågor och diskussionsmoment, vilket kan göra det svårt att upprepa intervjuerna 
och få samma svar igen.  
 
För att också få en hög intern validitet har vi undersökt det vi ämnade undersöka. 
Dessutom kan vår undersökning förhoppningsvis bidra till en insikt i vad enskilda 
revisorer anser om PTL och FAR/SRS:s vägledning, vilket kan vara intressant för 
många. Den externa validiteten påverkas negativt av att vi har genomfört en kvalitativ 
undersökning, som begränsar generaliseringsmöjligheten.  
 
Efter önskemål från våra respondenter behandlas deras svar anonymt i empiriavsnittet, 
vilket har både fördelar och nackdelar för uppsatsens reliabilitet. Den främsta fördelen 
är att respondenterna troligtvis svarar sanningsenligt även på känsliga frågor. Den 
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främsta nackdelen är att ingen utomstående i efterhand har möjlighet att kontrollera 
om svaren är riktiga. 
 
För att sammanställa teori om penningtvätt har vi i stor utsträckning använt oss av 
PTL och propositionen till lagtexten. Vi har också använt oss av litteratur och 
rapporter skrivna av personer som är insatta i ekonomisk brottslighet. Dessutom har vi 
i första hand studerat de senaste upplagorna av litteraturen. Teorin om revisorer och 
deras arbete fann vi i diverse litteratur och rekommendationer från FAR. Samtliga 
källor vi har använt är utifrån detta tillförlitliga.  
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3. Teori och referensram 
 
 
I detta avsnitt redogör vi för den teori som behandlar penningtvätt samt teori om 
revisorns arbete. Inledningsvis ger vi en kort beskrivning av FAR, SRS och FIPO. 
 
 

3.1 FAR, SRS och FIPO 
 
FAR var tidigare en förkortning för Föreningen Auktoriserade Revisorer men är 
numera en förening för såväl auktoriserade och godkända revisorer som andra 
kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. FAR ger stöd åt och skapar 
normer genom bland annat utgivande av rekommendationer och genom utbildning.28 
Ett dotterbolag till FAR är FAR förlag som skapar hjälpmedel inom revisionsområdet 
i form av produktion av böcker och tidskrifter. Ett viktigt hjälpmedel är FAR:s 
samlingsvolym i två delar som ges ut varje år. Denna bok innehåller även RS, 
Revisionsstandard i Sverige.29

 
Revisorsamfundet SRS är en organisation för kvalificerade revisorer med ca 1350 
medlemmar. Medlemmarna genomgår ständigt utbildningar och kontroller för att 
kvaliteten bland dessa revisorer ska hållas hög. Samfundets ändamål är att verka för 
en skicklig yrkeskår samt att värna om yrkeskårens höga anseende. De ger även ett 
stöd för medlemmarna i deras yrkesutverkning genom att tillhandahålla utbildningar, 
information och rådgivning. Deras främsta inriktning är revisorer som arbetar med 
små och medelstora företag. De har gett ut ett flertal olika vägledningar.30  
 
Finanspolisen är en del av Rikskriminalpolisen och ansvarar för penningtvätt och 
annan ekonomisk brottslighet. Deras mål är att förhindra och upptäcka sådan 
brottslighet och överlämna ärendet till polis- och åklagarmyndighet om det föreligger 
misstanke om brott. FIPO tar emot anmälningar om penningtvätt från de branscher 
som omfattas av PTL.31  
 

                                                 
28 www.far.se  
29 www.farforlag.se  
30 www.revisorsamfundet.se  
31 www.polisen.se  
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3.2 Penningtvätt  
 
Problemet med penningtvätt är den illegala verksamhet som ligger bakom de svarta 
pengarna. Penningtvätt är en metod att dölja brottslig verksamhet och att därmed ge 
intryck av att pengarna kommer från legal verksamhet.32 FIPO uppskattar att 
omsättningen av pengar som tvättas i Sverige uppgår till cirka 100 miljarder kronor 
årligen.33 Syftet med penningtvätt är att så snabbt som möjligt omvandla olagligt 
förvärvade pengar så att de framställs som om de kommer från laglig 
affärsverksamhet.34 Begreppet ”money laundering” utvecklades i USA under 1920-
talet då maffian använde pengar som kom från olaglig verksamhet till att investera i 
tvättomater. På detta sätt blandades dessa svarta pengar upp med lagliga pengar.35

 
En stor del av de olagliga pengarna kommer från narkotikahandel. I Sverige är dock 
penningtvätten inte till största del ett resultat av narkotikahandel utan ett resultat av 
ekonomisk kriminalitet.36 En trend är att penningtvättarna nu vänder sig till butiker 
och kiosker som också är agenter för bolag som transfererar pengar, istället för banker 
och växlingskontor, för att flytta pengar till utlandet. Anledningen till att pengarna 
flyttas utomlands är att vissa länder har en gynnsam skattelagstiftning, så kallade 
skatteparadis. Ofta är också myndigheterna i dessa länder ovilliga att hjälpa till i 
utredningar om penningtvätt.37

 
Under senare år utnyttjar penningtvättare i öststaterna alltmer Sverige i samband med 
transaktioner. Transaktioner sker först till Sverige och sedan vidare till utlandet, detta 
för att det väcker mindre uppmärksamhet än om transaktionen överförs direkt från ett 
öststatsland till andra europeiska länder.38  
 
Syftet med PTL är att förhindra att bakomliggande brottsliga egenskaper hos egendom 
döljs samt att förhindra att återanskaffandet försvåras. Syftet är även att förhindra att 
brottslingen undandrar sig rättsliga påföljder och att förhindra förfogande, förvärv, 
innehav eller brukande av egendomen. Lagen gäller även för åtgärder med annan 
egendom än sådan där ett brott ligger bakom, nämligen om åtgärderna syftar till att 
dölja att någon har berikat sig genom någon brottslig handling.39  
 

                                                 
32 Örnemark Hansen, 1998 
33 Carlberg, 2004 
34 Magnusson och Sigbladh, 2001 
35 Örnemark Hansen, 1998 
36 Örnemark Hansen, 1998 
37 Magnusson och Sigbladh, 2001 
38 Magnusson och Sigbladh, 2001 
39 Proposition 2003/04:156 
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3.2.1 Definitioner 
 
Penningtvätt, enligt definitionen i EG-direktivet (2001/97/EG), är följande uppsåtliga 
förfaranden: 
 
− Omvandling eller överföring av egendom i vetskap om att egendomen 

härrör från brott eller från medverkan till brott och i syfte att 
hemlighålla eller dölja egendomens olagliga ursprung, eller för att 
hjälpa någon som är delaktig i sådan verksamhet att undandra sig de 
rättsliga följderna av sitt handlande. 

 
− Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet 

eller ursprung, av dess belägenhet, av förfogandet över den, av dess 
förflyttning, av de rättigheter som är knutna till den eller av 
äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör från brott eller 
från medverkan till brott.  

 
− Förvärv, innehav eller brukande av egendom i vetskap om, vid tiden för 

mottagandet, att egendomen härrörde från brott eller från medverkan till 
brott. 

 
− Medverkan till, överenskommelse att utföra, försök och medhjälp till, 

anstiftan och underlättande av samt rådgivning för utförande av någon 
av de gärningar som anges i föregående strecksatser. 40 

 
EG- direktivets definition beskriver att en brottslig handling måste ligga bakom 
förvärvandet av egendomen. Med brottslig handling avses alla former av brottslig 
inblandning i utövandet av ett allvarligt brott. Allvarliga brott är narkotikabrott, brott 
som kan bestraffas med fängelse upp till minst fyra år, bedrägeri, mutbrott och 
bestickning samt brott som kan generera betydande vinning och som är straffbart med 
ett strängt frihetsstraff. Detta EG- direktiv ställer upp minimikrav för 
medlemsländerna som sedan själva får välja om de vill föreskriva strängare regler.41

 
Sverige ändrade sin lagstiftning om penningtvätt och penninghäleri redan år 1999.42 
PTL:s definition lyder enligt nedan: 
 
1 § Med penningtvätt avses i denna lag sådana åtgärder med avseende 

på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att 
denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får 
möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet 
av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar 
förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen. 

 

                                                 
40 Proposition 2003/04:156 
41 Proposition 2003/04:156 
42 Proposition 2003/04:156 
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 Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som 
avses i första stycket, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon 
har berikat sig genom brottslig gärning.43

 
Första stycket i denna paragraf omfattar transaktioner av intäkter som härrör från 
narkotikaförsäljning, mutor, illegala spelvinster, häleri, koppleriverksamhet och annan 
brottslig verksamhet.44 De brott som faller utanför första stycket är undandragande av 
skatt, tull eller annan avgift. Anledningen till att de inte passar in där är att egendomen 
inte kan anses ge upphov till något omedelbart förvärv. Då de ger upphov till 
ekonomiska fördelar för en gärningsman har detta undandragande av statliga medel 
reglerats i paragrafens andra stycke.45  
 

3.2.2 Penninghäleri 
 
Brottet penninghäleri finns sedan 1 juli, 1999 i BrB 9:6 a.46 Bestämmelsen i BrB 
utdömer straffansvar för dem som hjälper den ursprungliga brottslingen att tvätta 
pengar från den brottsliga verksamheten.47 För att straff ska kunna utdömas krävs att 
gärningsmannen har haft uppsåt eller handlat med oaktsamhet.48 Bestämmelsen om 
penninghäleri innehåller beskrivningar av olika typer av häleri: främjandehäleri, 
ursprungshäleri och skattehäleri.49 Dessa beskrivs nedan; 
 

1. Främjande av annans möjligheter att dra nytta av brottsligt 
förvärv50 

 
Främjandehäleriet kännetecknas av att någon främjar möjligheten för någon annan att 
tillgodogöra sig egendom som kommer från ett brott, något egenintresse föreligger 
alltså inte. Främjandehäleri kan vara att någon ger råd om var egendomen kan 
placeras utan att den upptäcks eller att någon lånar ut identitetshandlingar för att dölja 
förbrytarens identitet.51

 
2. Medverkan till att bortföra, överlåta eller omsätta egendom som 

härrör från brottsligt förvärv52 
 
Ursprungshäleri innebär att någon på ett eller annat sätt döljer egendomens ursprung, 
utan att för den skull främja någon annans tillgodogörande av den.53 Exempel på detta 
kan vara att föra ut egendomen ur landet, förmedla köpare till egendomen eller att 
medverka som bulvan vid en överlåtelse.54

 

                                                 
43 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
44 Magnusson och Sigbladh, 2001 
45 Proposition 1998/99:19 
46 Magnusson och Sigbladh, 2001 
47 Leijonhufvud och Wennberg, 2004 
48 Örnemark Hansen, 1998 
49 Dahlqvist och Holmquist, 2004 
50 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
51 Dahlqvist och Holmquist, 2004 
52 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
53 Dahlqvist och Holmquist, 2004 
54 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
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3. Medverkan till att dölja att annan har berikat sig genom brottslig 
gärning på annat sätt än genom förvärv55 

 
Denna tredje punkt avser fall då någon berikat sig genom brott utan att ha förvärvat 
något, t.ex. skattehäleri.56 Skattehäleri betyder att någon medverkar till att omsätta, 
överlåta eller bortföra en egendom för att dölja att någon annan har berikat sig på den 
genom lägre skattebörda. Egendomen i sig behöver inte ha förvärvats genom brott i 
detta fall, själva skattebrottet måste dock ha fått effekt för att någon ska kunna bli 
straffad för skattehäleri.57

 
Brottet penninghäleri ger fängelse i högst två år, men om brottet anses som grovt kan 
det ge fängelse i högst sex år. Om brottet anses som ringa kan gärningsmannen istället 
dömas för penninghäleriförseelse, vilket leder till böter eller fängelse i högt sex 
månader.58 Genom att straffbelägga penninghäleri försvåras penningtvätten.59 Det 
finns dock svårigheter med att utdöma ansvar enligt denna paragraf. En anledning är 
problemet att bevisa att pengarna härrör från brott. En annan anledning är att de 
personer som tvättat pengarna ofta döms till ansvar enligt andra brottsparagrafer och 
därmed är det inte ekonomiskt försvarbart att inleda en process om brottet 
penninghäleri.60  
 

3.2.3 Penningtvättsmetoder 
 
Inom penningtvättsfenomenet kan det urskiljas två huvudtyper där den ena handlar 
om att ett utbyte sker mellan de olagliga pengarna och andra medel. Vid den andra 
typen döljs pengarnas ursprung genom att ett stort antal transaktioner genomförs.61 De 
transaktioner som kan utföras vid penningtvätt sker ofta i tre faser; placering, 
skiktning och integrering. I den första fasen blir pengarna insatta i en legitim 
verksamhet som t.ex. en bank. Då vinsterna från penningtvätten kommer från 
plundring av skalbolag förekommer inte detta steg eftersom pengarna redan finns i det 
finansiella systemet.62 I andra fasen transfereras pengarna mellan olika konton och 
banker, så att den ursprungliga insättningen blir svår att spåra. I den tredje fasen 
integreras pengarna i ekonomin, och legitimeras därmed, genom t.ex. köp av ett 
företag eller köp av en fastighet.63 När företaget eller fastigheten sedan säljs kommer 
vinsten att redovisas som vinst av kapital. När pengarna som härrör från brott har nått 
integreringsfasen är det mycket svårt att bevisa ursprunget.64  
 
Nedan beskriver vi några av de metoder som finns. 
 

• Smurfning innebär att personer anställs enbart i syfte att sätta in pengar på 
bankkonton. Genom att göra insättningar som understiger kontrollgränsen 

                                                 
55 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
56 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
57 Dahlqvist och Holmquist, 2004  
58 Brottsbalk (1962:700) 
59 Leijonhufvud och Wennberg, 2004 
60 Magnusson och Sigbladh, 2001 
61 Örnemark Hansen, 1998 
62 Kågerman, 2001 
63 Melnik och Colson, 2003 
64 Syrén, 2005 
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undviker de att dra till sig uppmärksamhet.65 Idag ska en identitetskontroll 
utföras när en transaktion överstiger 15 000 euro.66 

 
• Smuggling innebär en fysisk förflyttning av pengar, ofta genom användning av 

en kurir. Ibland smugglas även pengarna genom att de göms i lösöre. Pengarna 
flyttas ofta på det här sättet till skatteparadis. Smuggling är det vanligaste 
sättet att få ut pengar ur landet.67 

 
• Växelkontor används också för tvättning av pengar, genom att pengar från 

brott växlas in till utländsk valuta. Det händer att pengarna sedan växlas 
tillbaka på ett bankkontor.68 

 
• Pengar kan tvättas genom att vinstkuponger förvärvas från en person som har 

vunnit på t.ex. lotteri eller trav. Penningtvättaren erbjuder då vinnaren ett 
större belopp än vad vinsten är värd för att sedan lösa in den själv.69 

 
• Aktiemäklare har ofta stora summor på olika investeringskonton och används 

därför ofta för penningtvätt, eftersom banker inte blir misstänksamma över de 
stora beloppen. Dessutom kan aktiemäklaren investera pengarna i värdepapper 
åt penningtvättaren och på så sätt legitimera vinsterna.70 

 
• En annan metod är att skalbolag utnyttjas för penningtvätt. Utgångspunkten är 

att en eller flera personer äger ett aktiebolag där syftet är att ta ut 
vinstpengarna för att använda utanför bolaget. När personerna sedan samlat på 
sig flera års vinster startar de upp ett nytt aktiebolag som får det gamla 
bolagets namn. Det nya bolaget köper upp samtliga tillgångar och skulder från 
det gamla bolaget vilket finansieras genom lån. Det gamla bolaget som tömts 
har nu blivit ett skal som endast innehåller pengarna från försäljningen.71 
Detta gamla bolag kan nu säljas, men då bolagets vinstmedel inte är beskattade 
så måste bolaget säljas till ett lägre pris för att täcka skatteskulden. Köpare av 
skalbolag har dock inget intresse att betala skatten utan lånar därför pengarna i 
bank, betalar säljaren och tömmer bolaget på pengar för att sedan återbetala 
lånet. Köparen anlitar ofta en så kallad målvakt som får agera styrelse och 
aktieägare, så att den egentliga köparen själv inte kan kopplas till bolaget och 
göras ansvarig för dess affärer. För att försvåra spårning av transaktioner 
händer det ofta att bokföringen förstörs. I de fall där bokföringen bevaras 
bokförs falska kostnadsposter för att täcka tömningen av bolaget.72 

 
• Ytterligare en metod är att falska fakturor används som täckmantel för att 

betala ut svarta löner. Bolaget använder sig av falska fakturor för att få loss 
pengar på ett till synes lagligt sätt, men i själva verket är det svarta löner som 
betalas med de pengarna. Detta är vanligt inom byggbranschen och 

                                                 
65 Magnusson och Sigbladh, 2001 
66 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
67 Magnusson och Sigbladh, 2001 
68 Magnusson och Sigbladh, 2001 
69 Magnusson och Sigbladh, 2001 
70 Magnusson och Sigbladh, 2001 
71 Örnemark Hansen, 1998  
72 Kronqvist, Runesson och Sörgård, 1997 
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städbranschen.73 I kontantbranscher är det vanligt att använda sig av 
kassaapparater där det går att radera tidigare inslagna belopp. På detta sätt får 
de in svarta pengar som används till att betala ut svarta löner.74 

 
• Ibland används legala frontbolag där penningtvättaren blandar vinsterna från 

den legala verksamheten med de svarta pengarna som har sitt ursprung i brott. 
När dagskassan sätts in på banken är de vita pengarna blandade med de svarta. 
Med frontbolag menas legitima bolag som t.ex. taxirörelser och restauranger 
samt andra bolag där betalning ofta sker kontant från kunden.75  

 

3.2.4 Identitetskontroll 
 
4 §  Den fysiska eller juridiska personen skall kontrollera identiteten hos 

den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller 
juridiska personen. 

 
Identitetskontroll skall utföras också beträffande annan än den som 
avses i första stycket vid transaktioner som uppgår till ett belopp 
motsvarande 15 000 euro eller mer. Detsamma gäller om 
transaktionen understiger 15 000 euro men kan antas ha samband 
med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till 
minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en 
transaktion, skall identiteten kontrolleras så snart summan av 
transaktionerna uppgår till minst 15 000 euro. 

 
När en affärsförbindelse inleds eller en transaktion sker med någon 
på distans, skall den fysiska eller juridiska personen vidta de 
särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa den andra personens 
identitet.76

 
En identitetskontroll ska utföras då en klient vill inleda en affärsrelation med 
företaget.77 Kontrollen kan bestå i att en fysisk person får legitimera sig med körkort 
eller annan godkänd handling. En juridisk person kan identifieras genom 
registreringsbevis vilket även kan användas då den fysiska företrädaren ska 
kontrolleras. Andra register som kan användas vid kontrollering är 
kreditupplysningsregister, folkbokföringsregister och näringslivsregister. Förutom 
denna identitetskontroll bör revisionsföretaget ha regler för hur de ska inhämta 
uppgifter om klientföretagens bakgrund och syfte.78   
 
SRS emotsätter sig delvis denna identitetskontroll. De anser att kravet att en 
identitetskontroll ska göras när någon vill inleda en relation med företaget är alldeles 
för strängt. Istället anser de det rimligare om en identitetskontroll utförs när parterna 
har inlett eller är nära att inleda en affärsrelation. Inom revisionsbranschen bör denna 

                                                 
73 www.sr.se 
74 Syrén, 2005 
75 Syrén, 2005 
76 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
77 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
78 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
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tidpunkt för kontroll vara när revisorn accepterar uppdraget och skickar in sin 
anmälan om detta till Bolagsverket.79  
 
8 §  Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall 

bevaras i minst fem år. Tiden skall räknas från det att 
identitetskontrollen utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse 
har ingåtts, affärsförbindelsen upphörde.80

 
Alla identifikationshandlingar som revisionsföretaget får fram ska sedan 
dokumenteras och bevaras i minst fem år efter det kontrollen utfördes eller efter det 
att förbindelsen med klienten upphör.81 SRS anser att detta kan leda till praktiska 
problem då kopior av t.ex. identitetshandlingar inte är arkivbeständiga. SRS anser 
även att det inte kan krävas av revisorer att de ska behöva investera i ytterligare 
utrustning och utrymmen för förvaring som klarar dessa krav på arkivbeständighet 
som krävs.82  
 

3.2.5 Granskning 
 
9 §  Den fysiska eller juridiska personen skall granska alla transaktioner 

som skäligen kan antas utgöra penningtvätt. 
 
 Den fysiska eller juridiska personen skall därvid lämna uppgifter till 

Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen 
bestämmer om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt. 
Sedan sådana uppgifter har lämnats skall den fysiska eller juridiska 
personen på begäran av myndigheten lämna de ytterligare uppgifter 
som behövs för utredningen om penningtvätt. 

 
När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, skall även annan 
fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 
2 b §§ lämna de uppgifter för utredningen om penningtvätt som 
myndigheten begär.83

 
Enligt denna paragraf är en fysisk eller juridisk person skyldig att granska de 
transaktioner som ”skäligen kan antas” utgöra penningtvätt och sedan rapportera 
uppgifter om misstanke till Rikspolisstyrelsen.84 Denna rapporteringsskyldighet 
omfattar endast förhållanden som berör en klient eller kund och således inte den 
interna verksamheten, vilket var något som SRS önskade, i sin remiss, ett 
tydliggörande av. FAR önskade, i sin remiss, däremot ett tydliggörande av hur en 
revisor ska agera om denne upptäcker att ett klientföretag utnyttjas för penningtvätt av 
t.ex. en leverantör.85 FAR tror att granskningsskyldigheten kommer att leda till en 
ökad arbetsbelastning för revisorer. De anser också att granskningsskyldigheten inte 

                                                 
79 www.revisorsamfundet.se  
80 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
81 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
82 www.revisorsamfundet.se  
83 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
84 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
85 Proposition 2003/04:156 
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bör inträda förrän en transaktion uppenbart eller sannolikt kan antas utgöra 
penningtvätt.86 Även SRS är av samma uppfattning och menar att inga andra 
granskningar av transaktioner än de som omfattas av god revisionssed bör omfattas av 
lagen.87  I propositionen förklaras dock att granskningen för revisorer inte kommer att 
bli mer omfattande än den de redan utför i enlighet med god revisionssed. Revisorer 
har även redan anmälningsskyldighet vid brottsmisstanke enligt ABL, och det torde 
inte föreligga någon större skillnad i graden av misstanke i den lagen än i PTL.88 
Revisorn ska dock enligt ABL anmäla brott vid misstankekravet ”kan misstänkas”.89 
Detta betyder att det faktiskt blev en svagare misstankegrad i PTL än vad som krävs i 
ABL. 
 
Det finns olika grader av misstanke där den svagaste är ”kan antas” och den starkaste 
är ”bevisat”, med flertalet grader däremellan. Dessa illustreras i figur 1 nedan. 
 
 
 
                Kan antas       Kan misstänkas      Skälig misstanke        Sannolika skäl       Tillräckliga skäl          Bevisat 
 
        _____________________________________________________________________________________________ 
0 %                                      100 %
                                 
Avsaknad av                                                                                                                                                                       Fullständig                                               
bevisning                                                                                                                                                                            bevisning   
 
 
Figur 1: Misstankenivåer90

 
 
 
Revisorer ska enligt lag anmäla misstanke om brott vid en låg misstankegrad, men i 
praktiken har det visat sig att många revisorer som misstänker brott vill vara säkra till 
75 % att brott föreligger innan de anmäler. Anledningen till detta tros vara de 
skadestånd som revisorn kan utdömas, om det inte finns fog för anmälningen. En 
obefogad anmälning kan också leda till försämrade relationer med klienter och 
därmed en risk för färre uppdrag. Det faktum att revisorer ofta har långvariga 
relationer med klienter kan göra att de känner svårigheter med att anmäla brott. En 
annan anledning till att revisorer inte vill anmäla till den låga misstankegrad som 
lagen ställer upp är att tystnadsplikten väger tyngre än anmälningsplikten.91 Mer om 
denna tystnadsplikt och om anmälningsplikt i avsnittet 3.3.3. 
 
Transaktioner som kan ge anledning till en närmare granskning är; 
 

− kontanttransaktioner eller andra transaktioner som är stora eller 
avvikande utifrån klientens normala uppträdande och/eller 
avvikande jämfört med den kundkategori vari klienten ingår,  

 

                                                 
86 www.far.se  
87 www.revisorsamfundet.se  
88 Proposition 2003/04:156 
89 Ekonomiska brott i aktiebolag- revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2006 
90 Grude och Lindh, 2002 
91 Larsson, 2004 
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− stort antal transaktioner under visst intervall som inte förfaller 
normala för klienten eller den kundkategori vari klienten ingår,  

 
− transaktioner som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om 

klientens ekonomiska ställning, 
 

− transaktioner som kan antas sakna motiv eller ekonomiskt syfte, 
 

− transaktioner vars geografiska destination avviker från klientens 
normala transaktionsmönster, 

 
− transaktioner till eller från företag eller personer som kan anta 

agera i syfte att dölja bakomliggande verkliga ägar- eller liknande 
förhållanden, 

 
− stora transaktioner av avvikande natur som berör bank- och andra 

likvidmedelskonton.92  
 
Situationer där det kan förekomma transaktioner som bör granskas närmare är; 
 

− klienten efterfrågar ovanliga tjänster utan att tillfredsställande 
förklaring ges, 

 
− klientens verksamhet byter ägare/styrelse frekvent utan rimlig 

förklaring, 
 

− förekomst av betalningar till och från företag/personer i svartlistade 
länder.93 

 
Revisionsföretaget ska vid misstanke om penningtvätt anmäla detta till Finanspolisen 
som tillhandahåller förtryckta blanketter för ändamålet. Ofta är det den 
funktionsansvarige på revisionsföretaget som har ansvar för kontakten med 
Finanspolisen.94 En revisor har tystnadsplikt och får inte lämna sådana upplysningar 
som kan skada klientbolaget och om revisorn bryter mot denna regel uppstår ett 
skadeståndsansvar.95 När revisorn lämnar uppgifter till Finanspolisen undantas 
tystnadsplikten och revisorn kan därför inte bli skadeståndsskyldig. Revisorn kan inte 
heller göras disciplinärt eller straffrättsligt ansvarig. Misstanken om penningtvätt 
måste dock vara befogad för att ansvarsfrihet ska inträda.96  
 
I de flesta fall då penningtvätt förkommer ligger ett brott till grund som utgör 
anmälningsskyldighet enligt ABL:s brottskatalog. Revisorn blir då skyldig att istället 
anmäla detta brott och avstå från penningtvättsanmälan.97

                                                 
92 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
93 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
94 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
95 Aktiebolagslag (2005:551) 
96 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
97 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
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3.2.6 Meddelandeförbud 
 
11 §  Den fysiska eller juridiska personen, dess styrelseledamöter eller 

anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en 
granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 9 
eller 9 c § eller att polisen genomför en undersökning. 

 
 För advokater och biträdande jurister på advokatbyrå gäller 

förbudet mot att röja de omständigheter som avses i första stycket 
under 24 timmar från det att en granskning har inletts, uppgifter har 
lämnats till polisen eller polisen har inlett en undersökning. 
Detsamma gäller för godkända och auktoriserade revisorer när de 
har vidtagit åtgärder som har anknytning till revisionsverksamhet. 98  

 
Regeringen föreslog i propositionen till lagen att det skulle finnas ett förbud för 
revisorn att meddela klienten att en rapportering om misstänkt penningtvätt har gjorts. 
Förbudet begränsades till att gälla sådan information som revisorn fått inom ramen för 
revisionsverksamheten och det begränsades även till att gälla under 24 timmar från 
det att något av tre förhållanden inträffat. Dessa tre förhållanden är att en granskning 
inleds, att uppgifter lämnats eller att polisen har inlett en undersökning. Anledningen 
till att detta meddelandeförbud begränsas är att revisorn kan ställas inför en svår 
situation då han eller hon anmäler sitt klientföretag till någon myndighet.99 Om 
revisorn väljer att frånträda sitt uppdrag är denne skyldig att skicka in en redogörelse 
till aktiebolagsregistret där han eller hon även ska redogöra för vad som funnits vid 
utförd granskning. En kopia ska även lämnas till bolagets styrelse.100 Om revisorn 
väljer att inte frånträda sitt uppdrag hos klienten måste han eller hon vidta åtgärder för 
att rätta till missförhållanden i bolagets redovisning. Detta blir svårt för revisorn att 
göra om denne inte får tillåtelse att meddela bolagets ledning att en granskning enligt 
PTL har genomförts.101

 
En revisor som misstänker brott har en skyldighet enligt ABL att snarast underrätta 
styrelsen för det berörda bolaget.102 Även här har förändringen i PTL medfört ett 
undantag för revisorer. Revisorn får inte meddela ett klientföretag att en eller flera 
transaktioner granskas, att uppgift har lämnats till Finanspolisen eller att 
Finanspolisen har inlett en undersökning. Detta meddelandeförbud begränsas dock till 
24 timmar från det att något av de tre ovanstående förhållandena inträffar.103  
 

                                                 
98 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
99 Proposition 2003/04:156 
100 Aktiebolagslag (2005:551)  
101 Proposition 2003/04:156 
102 Aktiebolagslag (2005:551) 
103 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
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3.2.7 Interna rutiner 
 
13 § Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner för att förhindra 

att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och skall svara för att de 
anställda får behövlig information och utbildning för ändamålet. 

 
 Om en fysisk person som omfattas av 2 § första stycket, 2 a eller 2 b 

§ driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, skall 
skyldigheten enligt första stycket gälla den juridiska personen.104  

 
Ett revisionsföretag bör ha interna rutiner som en åtgärd mot penningtvätt. Företaget 
bör först sammanställa interna regler för att kunna identifiera penningtvätt samt regler 
för att kunna analysera risken att bli utsatta för detsamma. Det ska även inrättas 
rutiner för identifiering av klienter, granskning av transaktioner, bevarande av 
handlingar och utbildning av anställda. För dessa rutiner ska det finnas en 
funktionsansvarig. Vidare ska det inrättas regler om hur handläggningen ska ske om 
en misstanke uppstår om att penningtvätt förekommer. Storleken på revisionsföretaget 
kommer givetvis att påverka utformningen och omfattningen av dessa interna regler. 
För att de anställda på revisionsföretag ska hållas informerade om penningtvättsfrågor 
ska företaget hålla internutbildning.105  
 
Det nya penningtvättsdirektivet beskriver att de nya fysiska och juridiska personer 
som kommer att omfattas av direktivet ska följa de bestämmelser som finns där 
angående rutiner och utbildning. I de fall en fysisk person omfattas ska ansvaret för 
rutiner och utbildning ligga på den juridiska person som han eller hon är anställd av. 
Regeringen gav därför som förslag att PTL:s 13 § ändras så att den överensstämmer 
med direktivet. De föreskrifter som Finansinspektionen tidigare utvecklat till hjälp för 
den finansiella sektorn att följa PTL, förslås kunna användas till vägledning för de nya 
yrkeskategorier som kan komma att omfattas enligt direktivet. I direktivet stadgas 
också att det ligger på medlemsstaterna att sörja för att de som omfattas av PTL får 
tillgång till aktuell information. Med sådan information avses de tillvägagångssätt 
som är aktuella vid penningtvätt samt information om uppgifter som gör det möjligt 
för de berörda att upptäcka penningtvätt.106

 

3.2.8 Straffansvar 
 
14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
 

1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 §, 
eller 

 
2. bryter mot meddelandeförbudet i 11 §.107 

 

                                                 
104 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
105 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
106 Proposition 2003/04:156 
107 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
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Denna paragraf reglerar att revisorer som bryter mot skyldigheten att granska alla 
transaktioner som kan utgöra penningtvätt eller som bryter mot skyldigheten att lämna 
uppgifter till FIPO ska dömas till böter. Detsamma gäller om revisorn röjer uppgifter 
till klienten om att en granskning har genomförts, att uppgifter har lämnats eller om 
polisen genomför en undersökning.108

 

3.3 Revisorns arbete 
 
Vem som helst har rättigheten att kalla sig revisor, även den som saknar ekonomisk 
utbildning. Titeln godkänd revisor och auktoriserad revisor är däremot lagskyddad 
och det är straffbart att använda sig av någon av titlarna om den examination som 
krävs för dessa saknas. För att bli godkänd revisor krävs först en akademisk 
utbildning inom bland annat företagsekonomi på 120 poäng. Sedan väntar en 
praktiktid på minst tre år samt en revisorsexamen. För att bli auktoriserad revisor 
måste den akademiska utbildningen vara 160 poäng och praktiken minst fem år. 
Förutom revisorsexamen krävs också för att bli auktoriserad revisor en högre 
revisorsexamen. Båda dessa kvalificeringsexamina anordnas av RN.109 RN är en 
statlig myndighet som övervakar revisorer och revisionsbolag för att kontrollera om 
deras verksamhet är av hög kvalitet samt om de uppfyller de krav som ställs. RN har 
även ansvaret för utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed.110

 
Ett aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor.111 Även företag vars 
nettotillgångar enligt balansräkningarna de två senaste räkenskapsåren överstigit 1000 
prisbasbelopp, eller har ett medelantal anställda de senaste två räkenskapsåren som 
överstigit 200, måste ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt 
revisorsexamen. Handelsbolag med minst en juridisk delägare och hypoteksinstitut 
måste också ha en auktoriserad eller godkänd revisor. I vissa fall, om särskilda 
omständigheter kräver det, kan även Länsstyrelsen besluta att företaget ska ha minst 
en auktoriserad eller godkänd revisor.112

 

3.3.1 Syfte med revision 
 
Syftet med en revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I denna ska 
revisorn, efter sin granskning av ett företag, redogöra om årsredovisningen, 
bokföringen och förvaltningen har genomförts enligt lag och om VD och styrelse kan 
beviljas ansvarsfrihet.113 Genom förvaltningsrevisionen ska revisorn bland annat ta 
ställning till om någon styrelseledamot eller VD har handlat i strid mot gällande lagar. 
Revisionen ger ägare och andra intressenter en inblick i företaget och gör att de själva 
slipper att utföra kontroller för att bedöma företagets trovärdighet.114  
 

                                                 
108 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
109 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
110 www.rn.se   
111 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
112 Revisionslag (1999:1079) 
113 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006  
114 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
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När revisorn granskar ett företag gäller ett antal generella principer, som denne ska 
följa. Den grundläggande principen är oberoende, dvs. att revisorn inte kan ha 
personliga kopplingar till företaget på ett eller annat sätt. Revisorn måste också ha 
integritet, objektivitet, kompetens och ett professionellt uppträdande under 
granskningen och den ska ske enligt god revisionssed. Med god revisionssed menas 
att revisorn ska följa RS- reglerna. En annan grundläggande princip är tystnadsplikten, 
som regleras i bl.a. Revisorslagen.115 Mer om tystnadsplikten nedan i avsnitt 3.3.3. 
 

3.3.2 Granskningen 
 
Revisorn måste, innan denne accepterar ett uppdrag, göra en prövning enligt 
analysmodellen för att tidigt upptäcka förhållanden som kan äventyra arbetet. Med 
analysmodellen undersöker revisorn om det föreligger risk för jäv eller andra hot mot 
oberoende vilket kan vara egenintresse i företaget eller skrämsel från klienten.116

 
Revisorn måste numera, i och med ändringen i PTL, även göra en noggrann 
identitetskontroll av klienten. En granskning av avvikande transaktioner eller 
omständigheter ska också genomföras i syfte att upptäcka penningtvätt. Om misstanke 
om penningtvätt uppstår ska en djupare granskning och en anmälan till Finanspolisen 
göras.117 Detta har vi beskrivit i avsnitt 3.2.4 samt 3.2.5. 
 
Innan en revision kan genomföras måste den planeras noga. För att kunna planera vad 
som ska granskas och hur det ska granskas måste revisorn samla information om 
företagets verksamhet, redovisningssystem och interna kontrollsystem. Denna 
information använder sedan revisorn för att bedöma var risken för väsentliga fel ligger 
och för att bedöma revisionsrisken. Det blir upp till revisorn att bedöma vad som är 
väsentligt i ett visst företag, eftersom en summa som är väsentlig i ett litet företag ofta 
är oväsentligt i ett större företag.  
 
Revisionsrisken innefattar tre olika risker, inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk, som revisorn ska ta hänsyn till. Den inneboende risken är den risk att 
det finns fel i bokföring, årsredovisning och förvaltning. Felen kan bero på olika saker 
som t.ex. felaktig värdering av tillgångar och skulder. Även sådana för företaget 
komplicerade och ovanliga transaktioner som exempelvis försäljning av delar av 
företaget kan leda till en ökad risk för att det blir fel. Kontrollrisken är den risk att 
företagets interna kontrollsystem inte upptäcker fel. Upptäcktsrisken är den risk att 
revisorn inte upptäcker väsentliga fel i bokföring, årsredovisning och förvaltning. För 
att revisorn ska kunna göra en riktig bedömning av dessa risker ska kunskap om den 
verksamhet som ska granskas samlas in. Denna information finner revisorn hos bland 
annat företagsledningen, branschorganisationer, databaser och dagspress. När dessa 
bedömningar har genomförts kan revisorn planera vad som ska granskas, det vill säga 
granskningsområden och vilken granskningsmetod som är mest lämpligt.118

 
Revisorer ska i dokumentation spara väsentlig information om sina uppdrag. Denna 
information ska sparas i minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen 
                                                 
115 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
116 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
117 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
118 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
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avslutades. Syftet är att revisorns arbete ska kunna bedömas i efterhand. Genom 
förändringen i PTL är nu revisorn även skyldig att spara sådana handlingar som 
utgjort dokumentation vid identitetskontroll. Dessa måste sparas i minst fem år efter 
det att kontrollen utfördes eller efter det att förbindelsen med klienten upphör.119  
 

3.3.2.1 Granskningsmetoder 
 
Det finns två huvudsakliga metoder för att granska ett företag, substansgranskning 
och granskning av kontroller, men en kombination av de båda förekommer oftast. 
Substansgranskningen innebär att revisorn granskar poster i resultat- och 
balansräkning och att revisorn också granskar transaktionerna som ligger bakom 
dessa. Sådana transaktioner kan vara fordringar och skulder till leverantörer. För att 
välja ut transaktioner kan en så kallad registeranalys användas där stora, ovanliga eller 
annars avvikande poster väljs ut. Granskning av kontroller går ut på att revisorn på 
olika sätt testar och verifierar att företagets system fungerar. För att revisorns arbete 
ska kunna bedömas i efterhand ska revisorn löpande dokumentera sin granskning.120  
 
När revisorn granskar ett visst område ska denne bedöma om endast sådana poster 
som existerar och som tillhör företaget redovisas. Det betyder alltså att revisorn 
kontrollerar att företaget inte redovisar sådant som egentligen inte finns, exempelvis 
kundfordringar som redan har betalats. Revisorn ska också kontrollera att posterna har 
inträffat och att de är fullständiga, till exempel att en intäkt kan kopplas till en 
försäljning. Kontroll av värdering av tillgångar och skulder måste också genomföras 
för att se till att redovisningen ger en rättvisande bild. Dessutom ska revisorn bedöma 
om alla poster är rätt rubricerade och klassificerade. Vad gäller förvaltningen ska 
revisorn bedöma om den har skett enligt företagsledningens mening.121

 

3.3.3 Anmälningsskyldighet och tystnadsplikt 
 

En grundläggande regel är revisorns tystnadsplikt.122 Detta finns uttryckt i 
revisorslagen som beskriver att en revisor inte får använda uppgifter som denne får i 
sin yrkesutövning till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan.123 
Tystnadsplikten är en viktig förutsättning vid revision därför att den ger ett förtroende 
mellan revisorn och det reviderade företaget. Om tystnadsplikten inte fanns skulle 
kommunikationen mellan parterna bli lidande. Om revisorn bryter mot tystnadsplikten 
kan ett skadeståndsansvar bli aktuellt eller så kan RN meddela en disciplinåtgärd. 
Tystnadsplikten är inte total utan det finns tillfällen då revisorn har en skyldighet 
alternativt en rättighet att istället lämna uppgifter. Skyldigheten att lämna uppgifter 
inträder bland annat på bolagsstämman och vid lämnande av revisionsberättelse. Även 
vid misstanke om brott inträder en sådan skyldighet. Revisorn har rättigheten att 
lämna upplysningar i revisionsberättelsen om denne anser att informationen är något 
som aktieägarna bör ta del av.124  
                                                 
119 FAR Samlingsvolym Del 2, 2006 
120 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
121 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
122 FAR Samlingsvolym del 2, 2006 
123 Revisorslag (2001:883) 
124 FAR Samlingsvolym del 2, 2006 
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Om revisorn upptäcker fel i räkenskaperna eller i förvaltningen, ska denne underrätta 
styrelsen så att de har en möjlighet att rätta till felen. En underrättelse kan ske på olika 
sätt beroende på hur allvarlig situationen är. Ett påpekande kan i regel räcka om felet 
är ringa. En erinran används ofta om ett påpekande inte har rättats till. Om felet är 
kraftigt ger revisorn en anmärkning, vilket ibland kan leda till en oren 
revisionsberättelse, dvs. att revisorn rekommenderar att VD och styrelse inte beviljas 
ansvarsfrihet av ägarna på bolagsstämman.125  
 
Revisorn ska förutom att underrätta styrelsen även i vissa fall anmäla misstanke om 
brott till åklagare enligt den så kallade anmälningsplikten.126 Anmälningsskyldighet 
för revisorer infördes år 1999 i lagstiftningen för att stärka revisorns roll i kampen 
mot den ekonomiska brottsligheten. Syftet var att på ett bättre sätt ta tillvara olika 
intressenters och ägares intressen. Det ansågs inte längre vara tillräckligt att göra detta 
genom anmärkningar i revisionsberättelsen och därför infördes detta starkare 
påtryckningsmedel. Myndigheternas resurser är begränsade och ett sätt att lösa 
problemet har varit att använda sig av utomstående för att upptäcka fler brott. Då 
revisorn kommer in i ett företag som utomstående granskare har denne inte något 
egenintresse i att dölja ett brott.127

 
Revisorn måste efter en brottsanmälan avsäga sig sitt uppdrag och även skicka in en 
anmälan till Bolagsverket om detta.128 Dessa regler kom att strida med det nya 
direktivet om penningtvätt. Ett exempel på problemet är då en revisor har misstankar 
om skattebrott hos bolaget och samtidigt har misstankar om att samma transaktioner 
på samma gång kan utgöra penningtvätt. Revisorn är då enligt ABL skyldig att 
anmäla sin misstanke till styrelsen samtidigt som revisorn enligt 
penningtvättsdirektivet inte får delge styrelsen sin misstanke. Lagrådet föreslog då en 
lösning motsvarande meddelandeförbudet. Detta innebär att om revisorn blir tvungen 
att lämna uppgifter om misstänkt penningtvätt, ska aktiebolagslagens regler om att 
meddela styrelsen inte gälla. Samma tidsgräns på 24 timmar som uppställs i 
meddelandeförbudet kommer att gälla även här.129 Detta har vi även beskrivit tidigare 
i avsnitt 3.2.6. 
 
En ny aktiebolagslag trädde i kraft 1 januari, 2006 och i denna har reglerna om 
revisorns anmälningsplikt kommit att innefatta penningtvätt. I lagen går att läsa att om 
en revisor ska underrätta styrelsen om brottsmisstanke ska revisorn i de fall han eller 
hon är uppgiftsskyldig enligt PTL iakttaga den tidsfrist på 24 timmar som finns i den 
senare lagen.130  
 
Om revisorn inte lever upp till anmälningsskyldigheten väntar disciplinåtgärder. 
Dessa utdelas av RN och innebär i vissa fall en erinran eller varning och i strängare 
fall ett upphävande av godkännande eller auktorisation. Detta bör leda till att revisorn 
hellre anmäler en misstanke om brott än att skydda sin klient.131  
 

                                                 
125 Jerlinger, 2003 
126 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
127 Larsson, 2004 
128 Revision- En praktisk beskrivning, 2005 
129 Proposition, 2003/04:156 
130 Aktiebolagslag (2005:551) 
131 Larsson, 2004 
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Revisorer ser allmänt kritiskt på anmälningsskyldigheten men den är ändå ett 
hjälpmedel i deras arbete. Det är vanligt att de uppger för sina klienter då de inleder 
ett förhållande att de har en anmälningsskyldighet och på så sätt uppmanar de indirekt 
klienten att följa lagen. Den utökade anmälningsskyldigheten har lett till att revisorer 
är mer noga med vilka företag de väljer att arbeta med då de vill ha seriösa klienter.132  
 
Anmälningsskyldigheten bör ses som en förbättring av revisorernas situation då denna 
gör det lättare för dem att tala med sina klienter om brott, det ger dem mer kraft 
bakom påtalandet. Undersökning visar även att anmälningsskyldigheten har ökat 
statusen i revisorsyrket. Det faktum att revisorn kan bli disciplinerad visar att 
yrkesgruppen är viktig då det på detta sätt ”sållar ut” de som inte sköter sitt arbete 
enligt lag.133  
 
När anmälningsskyldigheten för revisorer infördes i lag år 1999 var till en början 
missnöjet stort bland revisorerna. Detta missnöje har sedan avtagit och ett skäl till 
detta är att den försämrade klientrelationen inte inträffade i den grad som det först 
förväntades. Anledningen till detta kan vara att många revisorer saknar kunskap om 
lagstiftningen. Undersökning visar att revisorer själva anser att 
anmälningsskyldigheten stämmer dåligt överens med deras roll och kompetens som 
revisorer. Anmälningsskyldigheten har inte lett till någon större förändring i 
revisionsarbetet förutom att en något större tyngd har lagts på de områden som 
anmälningsskyldigheten berör.134  
 
Det kan vara så att oseriösa företag som begår brott i sin redovisning använder sig av 
associationsformer som inte kräver revision eller så använder de sig av mindre 
nogräknade revisorer.135  
 

                                                 
132 Larsson, 2004 
133 Larsson, 2004 
134 Larsson, 2004 
135 Larsson, 2004 
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4. Empiri 
 
 
I detta avsnitt redogörs respondenternas åsikter om PTL och om FAR/SRS:s 
vägledning. I början av varje stycke ges en kort repetition av teorin, så att läsaren 
enklare kan följa resonemangen. Respondenternas svar behandlas anonymt i enlighet 
med deras krav. 
 
 

4.1 Definition 
 
Inledningsvis bad vi respektive respondent att delge oss sin definition av penningtvätt. 
PTL:s definition kan utläsas i avsnitt 3.2.1. Alla respondenter var överens om att 
penningtvätt handlar om pengar, men två av dem beskriver att penningtvätt också kan 
handla om annan egendom än pengar. De fyra respondenterna var också överens om 
att penningtvätt, på ett eller annat sätt, är en åtgärd att dölja en brottslig handling eller 
dölja egendomens ursprung. En av respondenterna gav dessutom ett exempel på 
penningtvätt av annan egendom än pengar. Respondenten menade att revisorn borde 
vara extra uppmärksam på apportegendom eftersom den kan vara stulen och därför 
också vara föremål för penningtvätt. Endast en av respondenterna nämnde att det 
krävs uppsåt för att ett brott ska kunna föreligga.  
 

4.2 Identitetskontroll och bevarande av handlingar 
 
I PTL stadgas att en identitetskontroll ska göras när någon vill inleda en affärsrelation 
med revisorn eller revisionsbyrån. Om läsaren vill göra en närmare återblick hänvisas 
denne till avsnitt 3.2.4. Vi ville undersöka om en sådan kontroll görs och hur den i så 
fall går till. Två av respondenterna uppgav att de aldrig ber om att få se körkort eller 
annan personlig identitetshandling. De andra två respondenterna berättade att de ber 
om sådana handlingar. En av dem uppgav att deras datasystem kräver att revisorn 
anger hur och på vem identitetskontrollen genomförts. Efter registrering sker en 
central kontroll av namnet och systemet varnar för ”ökända personer”. Detta var 
något de införde då lagändringen om penningtvätt infördes. De båda som gör 
identitetskontroller trodde att kontrollen kan ha en sanerande verkan då de på detta 
sätt slipper att få oseriösa eller kriminella klienter.  
 
Samtliga respondenter kontrollerade registreringsbevis från Bolagsverket innan de 
antar en klient vilket de gjorde även innan lagändringen. Tre av respondenterna sade 
att de ofta får nya klienter genom kontakter vilket fört med sig att en utförlig 
identitetskontroll inte varit nödvändig. Tre av respondenterna tyckte inte att den tidiga 
kontrollen var något problem, dock är det då endast en av dem som ber om personliga 
identitetshandlingar. En av dem som endast hämtar registreringshandlingar från 
Bolagsverket menar att det är något som alltid gjorts i ett tidigt skede. En respondent 
menade att det är just det tidiga skedet som bidrar till att oseriösa personer stoppas i 
tröskeln. En annan respondent menade att identitetskontrollen kunde ha kommit i ett 
senare skede, eftersom det första mötet oftast är en offertförfrågan. Kontrollen borde 
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istället ske när det står klart att en affärsförbindelse kommer att inledas. Samma 
respondent menade att om PTL skulle följas ordagrant borde identitetskontrollen 
utföras på aktieägarna, eftersom de är revisorns egentliga uppdragsgivare. Detta är en 
ren omöjlighet i ett börsnoterat bolag. Respondenten menade att det vore löjligt att gå 
till bolagsstämman för att be om identitetshandlingar från samtliga aktieägare. 
 
De handlingar som använts för identitetskontrollen ska enligt PTL bevaras i minst fem 
år från det att kontrollen utfördes eller från det att affärsförbindelsen upphörde. Även 
detta kan läsaren finna mer om i avsnitt 3.2.4. Vi ville veta respondenternas åsikter 
om detta. De fyra respondenterna hade i stort sett inget problem med kravet på 
bevarande av handlingar. En av dem påpekade dock att många affärsförbindelser ofta 
är mycket långvariga vilket kan leda till onödigt långa lagringstider. Respondenten 
gav som exempel att ett uppdrag på 50 år skulle leda till, om uppdraget upphör 
imorgon, en lagringstid av identitetshandlingarna på 55 år. Det vanliga 
dokumentationskravet på tio år kunde anses vara tillräckligt enligt denna respondent. 
Denne trodde heller inte att någon kommer att intressera sig för dessa handlingar efter 
så många år, eftersom brott är en färskvara. I de fall då ingen affärsrelation inletts 
upplevde ingen av respondenterna att bevarandet är betungande.  
 

4.3 Misstankekravet 
 
Misstankekravet för transaktioner som kan utgöra penningtvätt är enligt PTL 
”skäligen kan antas”, vilket vi vidare har redogjort för i avsnitt 3.2.5 om granskning. 
Vi ville se vad våra respondenter anser om detta krav. Två respondenter tyckte att 
formuleringen av misstankekravet var luddigt skriven. Den första sade att det borde 
vara mer konkret när en anmälan ska ske. Respondenten menade att när något konstigt 
upptäcks vid revisionen så görs alltid en utförligare granskning för att se om det ligger 
någon grund i misstanken. Det finns en rädsla hos respondenten för att göra en 
felaktig anmälan. Den andre respondenten menade att den luddiga formuleringen 
leder till att revisorn får förlita sig på sin egen känsla för att avgöra när det är dags att 
lämna in en anmälan. Respondenten påpekade också att den som tvättar pengar inte 
gör det på ett sätt som är uppenbart utan försöker istället att dölja det. Det betyder att 
den första misstanken leder till en vidare granskning precis som vid annan misstanke 
om oegentligheter. Respondenten menade alltså att penningtvätt inte är det första som 
misstänks vid konstigheter inom granskningsområdena. Den tredje respondenten 
ansåg att misstankegraden borde vara högre och att en revisor i allmänhet anmäler när 
denne är säker på sin sak. Även denne respondent kände att det vore hemskt att 
anmäla någon som inte är skyldig. Den fjärde respondenten menade att revisorer som 
ofta har utbildning i juridik och som är vana att granska transaktioner rent automatiskt 
har en högre misstankegrad innan anmälan. Revisorer går alltid djupare när de hittar 
något konstigt och enligt god revisionssed ska de också göra det, vilket kan göra att 
misstankegraden snabbt kan stiga. Respondenten menade dock att misstankegraden 
förmodligen ligger på en ganska bra nivå för många andra yrkesgrupper som omfattas 
av PTL, t.ex. för en kassörska på Forex. 
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4.4 Misstänksamma transaktioner och branscher 
 
I vägledningen från FAR/SRS ges några exempel på transaktioner som kan motivera 
en närmare granskning. Dessa exempel har vi citerat i avsnitt 3.2.5 om granskning. Vi 
ville nu ta reda på i vilka transaktioner och i vilka branscher våra respondenter tror att 
penningtvätt ofta förekommer samt vilka transaktioner som skulle göra dem 
misstänksamma. Våra respondenter gav alla olika förslag på i vilka transaktioner de 
trodde att penningtvätt döljer sig. De nämnde bland annat kontanta transaktioner och 
insättningar som inte intäktsförs utan bokförs som t.ex. skuld till aktieägare. En 
respondent gav som exempel att mark och annan egendom köps och betalas med både 
svarta och vita pengar för att sedan säljas vidare till ett högre pris. Detta gör att ett lågt 
värde går in i bolaget för att omvandlas till ett högre värde. Även en annan respondent 
nämnde egendomspenningtvätt och menade att det troligtvis förekommer oftare än 
vad många tror. Två av respondenterna nämner häleri som troligtvis förekommande, 
alltså där någon är medveten om att egendom som köps är stulen eller att denne inte är 
så noga med att kontrollera ursprunget. Även branscher där många 
penningtransaktioner sker som t ex köp och försäljning av finansiella instrument 
nämndes av en respondent. Respondenten menade att sådana branscher är utsatta just 
för att det är svårt att följa äganderättskedjan bakåt i tiden och jämförde med att det är 
enklare i t.ex. en åkeriverksamhet där det finns ett bilregister att tillgå. En respondent 
trodde att en stor post som delats upp i många små poster i bokföringen kan tyda på 
penningtvätt. Detsamma gäller om det har gjorts många rättelser på en verifikation. 
Respondenten trodde att dessa rättelser kan vara till för att förvirra revisorn och för att 
göra transaktionen svår att följa.  
 
Respondenterna var lite försiktiga med att nämna branscher i vilka de trodde att 
penningtvätt var särskilt förekommande. Två respondenter var överens om att det 
troligtvis rör sig om kontantbranscher. Som sådana nämndes restauranger, frisörer och 
taxiverksamhet. De andra två respondenterna uppgav att penningtvättare förmodligen 
inte använder sig av någon specifik bransch utan att penningtvätten sker där det finns 
möjlighet. Respondenterna var överens om att stora och avvikande belopp, i 
förhållande till verksamhetens art, är en varningssignal. Även belopp som inte har 
några verifikationer skulle göra respondenterna misstänksamma. En av 
respondenterna nämnde även köp av egendom till ett pris långt under marknadspris 
som en potentiell penningtvättsåtgärd. De branscher som i teorin nämns som vanliga 
att tvätta pengar i är bygg- och städbranschen samt kontantbranscher som t.ex. 
restauranger och taxiverksamhet. 
 

4.5 Rapporteringsskyldighet och meddelandeförbud 
 
Enligt PTL har revisorer en skyldighet att rapportera till FIPO om alla omständigheter 
som kan tyda på penningtvätt. Rapporteringsskyldigheten och meddelandeförbudet 
återfinns i avsnitt 3.2.5 respektive 3.2.6. En av respondenterna hade ingen uppfattning 
om rapporteringsskyldigheten enligt PTL medan de andra uppfattade den som luddig. 
En av dessa menade att det inte framgår klart när en rapportering ska ske utan ansåg 
att det borde finnas en konkret angivelse om detta. Den andra tyckte inte att det var 
något problem eftersom byrån har en särskild enhet dit revisorerna kan vända sig om 
de undrar över något juridiskt. Den tredje menade att det saknas begränsningar och 
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gjorde en jämförelse med anmälningsskyldigheten enligt ABL. I denna lag står det att 
en anmälan ska göras om styrelse eller VD, inte någon annan, har gjort sig skyldig till 
brott. Respondenten menade att enligt PTL:s ordalydelse ska en rapportering ske om 
revisorn t.ex. uppmärksammar att två av kundens leverantörer tvättar pengar mellan 
varandra. Det finns alltså inte någon begränsning att det är revisorns kund som ska ha 
begått brottet. Det framgår heller inte tydligt att revisorn som person omfattas av PTL 
oavsett i vilken affärsförbindelse denne befinner sig. En revisor kan ju även ha ett 
konsultuppdrag och därmed inte ett revisionsuppdrag. Respondenten tyckte att såsom 
lagen är skriven täcker den in ett vidsträckt område.  
 
Vi ville också veta om våra respondenter tycker att rapporteringsskyldigheten blivit 
mer omfattande sedan lagändringen infördes. Två av respondenterna ansåg att 
rapporteringsskyldigheten inte är mer omfattande än tidigare då 
rapporteringsskyldigheten var stor redan innan. En av dessa trodde dock att den kan 
bli mer omfattande om penningtvätt upptäcks så att en rapportering måste ske. Detta 
är något som en tredje respondent också nämnde men som samtidigt påpekade att 
rapporteringsskyldigheten inte är mer betungande. Den fjärde respondenten, samma 
som tidigare påpekade bristen av begränsningar i lagen, ansåg att 
rapporteringsskyldigheten är mer omfattande just därför att den inte begränsar vare sig 
antalet personer eller gärningarna.   
 
Det står också i PTL att revisorn har en plikt att inte yppa information under 24 
timmar om att granskning har genomfört, att uppgifter har lämnats till FIPO eller att 
polisen genomför en utredning. Vi ville veta våra respondenters syn på detta. Den 
första respondenten menade att meddelandeförbudet inte borde finnas och att det får 
revisorn att känna sig som en polis. Respondenten skulle hellre vilja kontakta klienten 
först för att reda ut frågan innan en anmälan görs. Den andra respondenten påpekade 
att det inte alltid är styrelsen som begått brottet och att meddelandeförbudet därför får 
respondenten att känna ett visst svek mot styrelsen. Respondenten frågade sig också 
vad polisen möjligen skulle hinna på de 24 timmar som förbudet gäller. För att göra 
någon nytta så borde meddelandeförbudet vara längre. Den tredje respondenten 
förstod varför ett meddelandeförbud finns, men ifrågasatte längden på det. Även den 
fjärde respondenten upplevde förbudet i sig som positivt, eftersom det ger ett visst 
stöd om klienten blir missnöjd över att revisorn varit tyst. Respondenten var dock 
mycket tveksam till den korta tidsbegränsningen. Respondenten påpekade att 
meddelandeförbudet egentligen gäller vid tre olika tillfällen och förklarade att det för 
en revisor kan gå veckor mellan dessa tre tillfällen. Här gjorde respondenten en 
jämförelse med andra verksamheter, så som banker och växelkontor, som omfattas av 
PTL. Respondenten menade att i dessa verksamheter sker de tre ovannämnda 
tillfällena ofta inom loppet av en timme. Med detta exempel ville respondenten 
klargöra sin personliga åsikt om att PTL:s utformning inte är anpassad för revisorers 
verksamhet. 
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4.6 Interna rutiner och administration 
 
I PTL står det skrivet att revisionsbyrån ska inrätta rutiner för att förhindra att 
företaget utnyttjas för penningtvätt, vilket vi har redogjort för i avsnitt 3.2.7. I 
propositionen nämns att revisorer är sårbara för penningtvätt och att detta är 
anledningen till att de nu omfattas av lagen. Vi frågade därför våra respondenter om 
de ser lagen som ett sätt att förhindra att byrån utsätts för penningtvätt och hur de tror 
att byrån skulle kunna utsättas för penningtvätt. En respondent menade att PTL 
förhindrar penningtvätt på så sätt att de har skärpt sina rutiner och därmed gjort det 
svårare för penningtvättarna. Däremot så kunde denne respondent inte uppge på vilket 
sätt en revisionsbyrå skulle kunna bli utsatt för penningtvätt. Samma funderingar hade 
även två av de andra respondenterna vilka menade att det är svårt för revisionsbyrån 
att bli utsatt då de inte har med likvida medel att göra för klientens räkning. Den ena 
av dem trodde inte att revisionsbyråer överhuvudtaget kan bli utsatta, medan den 
andra ifrågasatte hur en revisionsbyrå skulle kunna vara ett led i penningtvätt när det 
de säljer är en tjänst som konsumeras omedelbart. Samma respondent uppgav två 
möjligheter för en revisionsbyrå att bli utsatt men påpekade att ingen av dessa är 
särskilt trolig. Den första möjligheten är att revisorn har ett klientmedelskonto där 
svarta pengar går vidare till någon annan. Detta är dock som nämnts inte troligt då 
revisorn inte får handha klientens likvida medel. Den andra möjligheten är att revisorn 
i ett bankfack eller kassaskåp förvarar egendom för kundens räkning. I de flesta fall 
som detta förekommer är det fåmansbolagsaktier som förvaras vilka sällan används i 
penningtvätt. Respondenten menade att bolaget i sig kan användas i penningtvätt men 
inte själva aktierna som egendom. En respondents åsikt var att om en klient, som är 
duktig och smart, vill utnyttja och lura revisorn så lyckas de med det. Då har lagen 
ingen betydelse.  
 
I de interna rutiner, som nämndes ovan, finns även krav på utbildning och 
information. Två av respondenterna uppgav att de fått utbildning om PTL och hur 
denna lag ska tillämpas.  Den tredje respondenten berättade att en utbildning har 
planerats till hösten 2006, i vilken alla på byrån kommer att medverka. Den fjärde 
respondenten uppgav att de brukar följa upp de flesta av de kurser som IREV håller 
för revisorer, men kan inte uppge om PTL kommer att beröras. Samma respondent 
påpekade att det kommer mycket information från FAR och att dessa nyheter mest 
skummas igenom. Respondenten menade dock att om något blir aktuellt i arbetet så 
vet revisorn vart information finns att tillgå. Samtliga respondenter sade att ingen 
information har skickats ut från FIPO och berättar att det är upp till dem själva att 
hämta informationen som behövs.  
 
Enligt FAR/SRS:s vägledning bör det även finnas en funktionsansvarig för de interna 
rutinerna. Två av respondenterna uppgav att de inte har någon speciellt utsedd som är 
ansvarig för just de här rutinerna. Däremot har de utsett en person som är 
kvalitetsansvarig. Den tredje respondenten berättade att det är juristenheten på deras 
byrå som är ansvariga för anmälningar om brott och de kan alltså anses vara 
funktionsansvariga. Den fjärde respondenten har, i protest mot utformningen av lagen, 
vägrat att utse någon som funktionsansvarig. Respondenten menade att risken för att 
revisorer ska bli utsatta för eller vara ett led i penningtvätten är obefintlig.  
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Vi ville också se om våra respondenter upplever att kravet på administration har ökat 
sedan PTL ändrades. I propositionen framhävdes att de krav som lagen ställer upp 
kommer att leda till ett ökat administrativt arbete för de berörda företagen. Två av 
respondenterna upplevde inte att det har blivit något ökat krav på administration, men 
en av dem påpekade att det visserligen blir ytterligare ett moment som ska utföras i 
och med identitetskontrollen. Detta ansågs dock inte bli särskilt betungande. Även den 
tredje respondenten ansåg att det endast är identitetskontrollen som leder till ökad 
administration. Den fjärde respondenten sade att identitetskontrollen inte tar särskilt 
lång tid. Istället tyckte denna respondent att det är tiden som går åt till att hitta ett bra 
system för att säkerställa arkiveringen i fem år efter uppdragets upphörande som är 
betungande. 
 

4.7 Ansvarsbestämmelsen 
 
PTL innehåller även en straffansvarsbestämmelse som säger att den som bryter mot 
lagens 9 eller 11 §§ ska dömas till böter. Detta berörs även i avsnitt 3.2.8. Vi undrade 
därför om denna bestämmelse ökar trycket att följa PTL. Tre av respondenterna tyckte 
inte att ansvarsbestämmelsen ökar trycket att följa PTL, de ser den bara som 
ytterligare en ansvarsbestämmelse som reglerar deras revision. En av dem menade att 
revisorer redan tidigare har ett ansvar att sköta sitt arbete för att inte drabbas av 
påföljder och att denna bestämmelse bara är en i mängden. En annan av dem sade att 
bestämmelsen inte heller leder till någon skillnad i granskningen än tidigare. Den 
fjärde respondenten tyckte däremot att ansvarsbestämmelsen är hemsk och att den 
innebär tuffa regler för revisorerna. Detta tyckte respondenten ökar trycket att följa 
PTL. 
 

4.8 Vägledningen och PTL 
 
Vi ville också få en bild över vad våra respondenter anser om FAR/SRS:s vägledning, 
eftersom den har till syfte att underlätta revisorers tillämpning av lagen. Vägledningen 
bifogas uppsatsen, medan PTL:s bestämmelser redogörs i teoriavsnitten om 
penningtvätt. En av respondenterna har inte tittat på vägledningen alls, men påpekade 
att vägledningar från FAR i regel är till hjälp vid behov. Samma respondent som inte 
har läst vägledningen tillämpar den heller inte. Denna respondent tillämpar inte heller 
PTL, men påpekade att medvetenhet om penningtvätt finns. De andra tre 
respondenterna tyckte att vägledningen från FAR/SRS var luddigt skriven och svår att 
tillämpa. Den ger inte en tillräckligt konkret förklaring till vad revisorn ska göra i en 
viss situation. Den ger heller inte bra exempel på transaktioner som kan leda till 
misstanke. En av dessa respondenter sade att vägledning förmodligen skulle användas 
i ”skarpt läge”. PTL tillämpas dock av denna respondent, som menade att en lag är en 
lag och måste följas. En annan av dessa tre respondenter trodde att byrån kommer få 
interna dokument skrivna utifrån PTL och vägledningen, men visste inte när.  En av 
de här tre respondenterna uttryckte en åsikt om att vägledningen berör helt fel område 
av revisionen. Så som vägledningen är skriven nu berör den identitetskontroll, 
dokumentation, granskning, rutiner och utbildning. Egentligen borde den, enligt 
respondenten, beröra granskningens tre dimensioner, nämligen förvaltningsrevisionen, 
intern kontroll och substansgranskningen. Detta för att anpassa PTL till revisorns 
uppdrag. Respondenten påpekade att vägledningen är skriven på detta sätt därför att 
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PTL förut omfattade endast den finansiella sektorn, där penningtvätten sker på en dag, 
vid ett tillfälle och där granskningen kan ske direkt. Denna respondent tillämpar PTL, 
men inte vägledningen eftersom den är otillämpbar. 
 
På frågan om PTL har påverkat revisionen menade två av respondenterna att de inte 
använder lagen konkret men att den finns i bakhuvudet vid revisionen. De uppgav att 
de granskade med sunt förnuft och att detta var fallet redan innan lagen fanns. En 
annan respondent sade att de hade infört lagen i ett moment i sin granskning. Revisorn 
ska då enligt revisionsdokumentet uppge om denne har tagit ställning till penningtvätt 
i sin granskning. Den fjärde respondenten uppgav att de har infört PTL vid revision 
genom att vara vakna på de udda transaktionerna. Sådana kan vara stora 
kontantinsättningar och stora kontantutbetalningar. De ska även vara extra 
uppmärksamma då det saknas underlag för affärstransaktioner. Samma respondent 
menade dock att det kan vara svårt att identifiera dessa transaktioner som just 
penningtvättsbrott då det istället ofta är något förbrott som håller på att begås. Tre av 
de fyra respondenterna tyckte inte att anmälningsplikten har blivit mer betungande, 
medan den fjärde inte kunde kommentera. 
 
Enligt principer inom revisionen ska revisorn utföra en grundlig prövning med hjälp 
av analysmodellen för att tidigt upptäcka förhållanden som kan äventyra revisorns 
uppdrag. Vi ville se om penningtvättsreglerna har implementerats i analysmodellen 
hos våra respondenter. Ingen av respondenterna använder uttryckligen 
penningtvättsreglerna i analysmodellen men sade att de ändå är noggranna och 
fundersamma innan de tar en ny klient. En respondent angav att det är mycket sunt 
förnuft som gäller men berättade samtidigt att det är sällan som byrån tar sig an nya 
klienter. En av respondenterna menade att det inte går att upptäcka penningtvätt förrän 
”man har grötat in i verksamheten lite mer”. 
 

4.9 Funderingar kring penningtvätt 
 
Enligt forskning om ekonomisk brottslighet finns en antydan om att företag som begår 
brott i sin redovisning använder sig av associationsformer som inte kräver revision, 
detta nämnde vi avsnitt 3.3.3. Därför ville vi se om våra respondenter tror att det 
samma kan gälla för penningtvättare. Två av respondenterna trodde att 
penningtvättare använder sig av associationsformer som inte kräver revision, så som 
handelsbolag och enskilda firmor. En av dem menade också att det är möjligt att 
penningtvättaren använder sig av bolag som drivs helt utanför systemet. Den tredje 
respondenten trodde att det kunde vara möjligt att penningtvättare använder sig av 
bolag med andra associationsformer, men att penningtvätt troligen förekommer också 
i aktiebolag. Förmodligen därför att aktiebolag kan ge större legitimitet och mindre 
misstankar. Den fjärde respondenten trodde att de som tvättar pengar inte förstår att 
vissa bolag måste revideras och andra inte måste revideras. Respondenten menade att 
penningtvättarna, tillika andra ekonomiska brottslingar, är godtrogna och de tror 
därför inte att de kommer att bli upptäckta.  
 
Tre av respondenterna hade aldrig upptäckt penningtvätt och hade inte heller hört 
talas om att någon annan gjort det. Den fjärde respondenten uppgav att de på byrån 
har lämnat in en anmälan om penningtvätt till FIPO men poängterade att de verkligen 
hade letat efter en sådan transaktion som kunde tänkas utgöra penningtvättsbrott och 
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inte bokföringsbrott eller skattebrott. Anledningen till detta var att de ville få en 
reaktion vilket de inte ansåg sig ha fått när de tidigare lämnat in anmälningar om 
andra brott.  
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5. Analys 
 
 
I detta avsnitt analyserar vi de empiriska data vi har samlat in. Vi kommer att 
diskutera och belysa de synpunkter som framkom vid vår undersökning och koppla 
ihop dem med teorin. 
 
 

5.1 Vad anser enskilda revisorer om ändringen i PTL? 
 
PTL säger att penningtvätt är åtgärder som gör att brottsligt förvärvad egendom döljs, 
att brottslingen slipper straff samt åtgärder som bland annat innebär förfogande över 
egendomen. Lagen säger också att penningtvätt är åtgärder som döljer att någon tjänar 
på en brottslig handling. När vi jämför denna definition med empirin kan vi se att 
respondenterna verkar väl medvetna om begreppets innebörd eftersom alla nämner att 
det är en åtgärd att dölja en brottslig handling eller att dölja en egendoms ursprung. 
Det är dock bara två som nämner att det kan handla om annan egendom än pengar.  
 
Identitetskontrollen ska enligt PTL ske även om ett affärsförhållande inte inleds, 
vilket SRS motsätter sig. De menar att det är för tidigt och att kontrollen istället bör 
utföras först när revisorn accepterar uppdraget. I empirin framgår det att de flesta 
respondenter inte är negativt inställda till den tidiga kontrollen, men det bör noteras 
att endast en av dessa i själva verket utför den. De som utför kontrollen anser att 
denna kan vara ett sätt att slippa oönskade klienter, men en av dem anser ändå att den 
sker i ett för tidigt skede. Även bevarandet av dessa handlingar har kritiserats av SRS 
som menar att den kan leda till praktiska problem. Denna åsikt delas inte av 
respondenterna, men en menar att det kan leda till onödigt lång lagringstid och 
påpekar att det ordinarie dokumentationskravet borde vara tillräckligt.   
 
Revisorn ska granska de transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt. 
Både FAR och SRS anser att kravet är för hårt och att skyldigheten inte bör inträda 
förrän det är sannolikt eller uppenbart att transaktionen utgör penningtvätt. Vi kan i 
empirin se att våra respondenter har svårigheter med att veta vad som menas med 
formuleringen samt att de anser att misstankegraden borde vara högre.  
 
Både SRS och FAR menar att det är otydligt vad som omfattas av 
rapporteringsskyldigheten. Detta är något som även merparten av våra respondenter 
framhåller. De anser att rapporteringsskyldigheten är luddigt formulerad. Vi kan se att 
revisorerna efterlyser konkreta angivelser om när rapportering ska ske samt förslag på 
begränsningar av densamma.  
 
Det meddelandeförbud som framställs i lagen begränsas för revisorn till 24 timmar. 
Större delen av våra respondenter inser varför meddelandeförbudet finns, men känner 
olust inför det därför att de är vana att prata med styrelsen när det uppstår problem. De 
skulle gärna vilja försöka utreda om det rör sig om penningtvätt eller inte innan de 
lämnar en anmälan. Tanken med tidsbegränsningen var enligt propositionen att det 
utan denna skulle bli svårt för revisorn att vidta de åtgärder som denne enligt lag 
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måste göra då oegentligheter upptäcks. De känner att tidsbegränsningen i sin 
nuvarande utformning inte fyller någon funktion.  
 
Syftet med de interna rutinerna är att förhindra att verksamheten utnyttjas för 
penningtvätt, eftersom revisorer anses vara sårbara för penningtvätt. Ingen av våra 
respondenter anser att det är troligt att en revisionsbyrå skulle bli utsatt för 
penningtvätt. En av respondenterna har en tanke om att de skärpta rutinerna kan ha 
som följd att byrån skyddas mot oönskade klienter. Enligt lagen ska revisionsföretaget 
också hålla utbildning om penningtvätt. Två av de revisorer vi pratade med har 
genomgått en sådan utbildning, en av dem ska genomgå en utbildning till hösten 
medan den fjärde inte vet om en sådan utbildning kommer att genomföras. Vi kan 
alltså se att större delen av våra respondenter lever upp till detta krav. Det är också 
lagstadgat att revisionsbyråerna ska ha en funktionsansvarig för de interna rutinerna 
och det visade sig i vår undersökning att merparten inte har en officiell sådan. De 
säger att de alltid har haft kvalitetsansvariga på byrån. Våra respondenter upplever 
inte att de interna rutinerna har medfört några större administrationskrav. Det enda 
som de reagerat på är den utökade identitetskontrollen, men ingen av dem upplever 
den som ett stort problem. 
 
Enligt en teori förmodas en ansvarsbestämmelse ha den funktionen att revisorn hellre 
anmäler sin klient än att skydda denne. Merparten av de revisorer som vi intervjuade 
upplever inte att ansvarsbestämmelsen ökar trycket att följa lagen. Detta eftersom de 
redan sen tidigare har ansvarsbestämmelser som följd om de inte lever upp till 
anmälningsskyldigheten enligt ABL. Den nya bestämmelsen i PTL upplevs som en i 
mängden eftersom de är vana vid ansvarsbestämmelser.  
 

5.2 Vad anser enskilda revisorer om FAR/SRS:s vägledning? 
 
I vägledningen anges olika transaktioner som kan utgöra misstänkt penningtvätt. 
Respondenternas uppfattning om misstänksamma transaktioner stämmer inte helt 
överens med de exempel som finns i vägledningen. Det har också framkommit i våra 
intervjuer att respondenterna är missnöjda med vägledningen och de exempel som 
finns där.   
 
Det är upp till varje enskilt land, enligt EG- direktivet, att förse de som omfattas av 
lagen med information om penningtvätt. I vår undersökning framkom det att ingen av 
respondenterna har fått någon sådan information utöver vägledningen. De upplever att 
det är upp till revisorerna själva att skaffa relevant information när de behöver den. 
 

5.3 Påverkar lagändringen revisionsarbetet? 
 
Penningtvättsreglerna innehåller en identitetskontroll som är mer omfattande än den 
analysmodell som revisorer enligt en princip ska göra. De revisorer som vi intervjuade 
använder sig inte av penningtvättsreglerna i denna modell, men de påpekar att de 
alltid är noggranna när de ska ta en ny klient.  
 
I undersökningen framgår det att PTL och vägledningen inte tillämpas i någon större 
utsträckning i revisionsarbetet. Flera av de delar som finns med i PTL finns redan i 
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liknade form i annan lagstiftning och är därför redan ett naturligt inslag i revisionen. 
Flera av våra respondenter menar att de i stort sätt granskar som tidigare. När 
anmälningsplikt infördes i lag år 1999 visade undersökningar att 
anmälningsskyldigheten inte ledde till någon större förändring i revisionsarbetet. Vi 
kan alltså se samma tendens i vår undersökning. 
 
Enligt annan teori finns det tecken på att ekonomiska brottslingar använder sig av 
bolag som inte kräver revision och flera av våra respondenter tror att det är mycket 
möjligt. Några av dem tror dock ändå att penningtvätt och annan ekonomisk 
brottslighet kan ske i vilket slags bolag som helst. En av revisorerna menar att 
aktiebolag till och med kan ge ett intryck av legitimitet i en penningtvättstransaktion.  
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6. Slutsats 
 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur den enskilde revisorn upplever PTL och 
om den enskilde revisorn har påverkats av den. I detta avsnitt redogör vi för våra 
slutsatser. 
 
 
Lagändringen som trädde i kraft 1 januari, 2005 innebar att revisorer blev tvungna att 
tillämpa PTL. Vår undersökning visar att inte alla de som vi har intervjuat följer detta. 
Vi anser dock att respondenterna har kännedom om begreppet penningtvätt. Även om 
lagen inte tillämpas konkret av vissa så medger de ändå att de har penningtvätt i 
bakhuvudet vid sin granskning. Vår undersökning visar alltså att PTL inte har någon 
större inverkan på våra respondenters revision. Vi kan även se från både teorin och 
empirin att revisorer i själva verket väntar med att anmäla tills de är säkrare på sin 
sak. Gällande den tidsbegränsning som lagen ställer upp tycker vi att det verkar som 
om de revisorer vi talade med bekymrar sig om sveket gentemot uppdragsgivaren. De 
ifrågasätter även om polisen ska hinna handla på den korta tid som lagen ställer upp. 
 
Vi kan se att de revisorer som vi intervjuat upplever ett missnöje med vissa delar i 
både PTL och vägledningen. Det som också framkommer är att de revisorer som 
tillämpar lagen i mindre utsträckning känner mindre missnöje än de revisorer som i 
större utsträckning tillämpar lagen. Detta kan ha ett samband med att de som tillämpar 
lagen är mer pålästa och därför har stött på områden som de mindre pålästa inte har 
funderat över. Vägledningen verkar heller inte vara tillräckligt bra skriven för att 
revisorerna ska kunna få de svar som de efterfrågar. Även lagen är luddigt formulerad 
och anses inte vara anpassad för revisorsyrket.  
 
I propositionen föreslogs att de föreskrifter som Finansinspektionen utvecklat som 
vägledning för den finansiella sektorn kunde användas som vägledning för de nya 
yrkeskategorier som nu omfattas av PTL. Detta tror vi är en stor anledning till att de 
revisorer som vi har intervjuat upplever vägledningen som luddig och svår att 
tillämpa. Den vägledning som revisorer ska använda sig av bör omarbetas av och för 
revisorer så att den anpassas till revisionsyrket. 
 
De revisorer som vi har intervjuat ser inte hur de skulle kunna bli utsatta för 
penningtvätt eller på vilket sätt de skulle vara sårbara för densamma. Vi tror att den 
svårighet att tillämpa lagen som vissa av respondenterna har kan bero på att de inte 
kan se den uppgift som lagen är tänkt att fylla. 
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7. Förslag till vidare forskning 
 
 
Här nedan presenterar vi ett förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 
Det har gått drygt ett år sedan lagändringen trädde i kraft och vi trodde att revisorerna 
skulle ha hunnit anpassa sig till de krav som lagen ställer upp. Det har visat sig att inte 
alla har hunnit genomgå den utbildning som enligt lag krävs, men att sådan ändå är 
planerad. Kanske är det så att det tar längre tid innan en lagändring implementeras hos 
dem som omfattas. Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att om 
några år utföra en liknande undersökning då revisorerna har haft en längre tid på sig 
att implementera och anpassa sig till PTL. 
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Bilaga 1 
 
Vägledning från FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS 
 
Revisorers tillämpning av penningtvättslagen 
 
1. Bakgrund 
 
En ändrad lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt m.m. (penningtvättslagen) trädde i 
kraft den 1 januari 2005 (se SFS 2004:1182, bilaga). Den ändrade lagstiftningen är i allt 
väsentligt en följd av EG- direktivet 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 
91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
tvättning av pengar. 
 
Den största skillnaden i det ändrade regelverket i förhållande till vad som gällt tidigare är 
att det skett en väsentlig utvidgning av kretsen av företagare och yrkesutövare som 
omfattas av regelverket mot penningtvätt. Således omfattar penningtvättslagen numera 
bl.a. också auktoriserade och godkända revisorer samt skatterådgivare. I övrigt innehåller 
den ändrade lagstiftningen skärpta bestämmelser om utförande av identitetskontroll av 
klient, en utvidgad möjlighet att medge undantag från identitetskontroll av klient samt 
vissa andra mindre ändringar. 
 
2. Penningtvättslagen 
 
2.1 Huvuddragen 
 
För revisionsföretag/revisorer (gäller också skatterådgivare i tillämpliga delar) innebär 
penningtvättslagen sammanfattningsvis följande. Revisionsföretaget/revisorn skall utöver 
att kontrollera identiteten hos den som vill inleda affärsförbindelse med 
revisionsföretaget/revisorn också granska transaktioner som skäligen kan antas utgöra 
penningtvätt. Finner revisionsföretaget/revisorn under revisionen omständigheter som kan 
tyda på penningtvätt skall revisionsföretaget/revisorn underrätta Finanspolisen, som är en 
enhet inom Rikspolisstyrelsen. I de flesta fall då penningtvättstransaktioner kan 
förekomma, föregås dessa brott för vilka anmälningsskyldighet enligt aktiebolagslagen 
föreligger. Skulle så vara fallet medför detta att revisionsföretaget/revisorn kan bli skyldig 
att anmäla misstanke om sådant brott istället för misstänkt penningtvätt. Detta innebär 
dock inte att varje penningtvättstransaktion föregås av de brott som anges i 
aktiebolagslagens brottskatalog. Till skillnad från bestämmelserna i aktiebolagslagen får 
revisionsföretaget/revisorn enligt penningtvättslagen inte röja för klienten att en 
granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats till Finanspolisen eller att 
Finanspolisen genomför en undersökning. Har revisionsföretaget/revisorn lämnat 
underrättelsen i utövandet av sin revisionsverksamhet gäller yppandeförbudet i 24 timmar 
från det att en granskning har inletts, uppgifter har lämnats till Finanspolisen eller 
Finanspolisen har inlett en undersökning. 
 
Revisorn är inte skyldig att avgå från uppdraget som revisor efter att ha lämnat uppgifter 
till Finanspolisen enligt penningtvättslagen. Sådan skyldighet kan dock följa av 
revisorslagens bestämmelser (se 21 § denna lag). 
 
Revisionsföretag/revisorer och skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter till 
Finanspolisen om vad som anförtrotts dem då de biträder eller företräder en klient i fråga 

 



om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av 
ett rättsligt förfarande. 
 
Revisionsföretaget skall ha rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för 
penningtvätt och skall svara för att de anställda får behövlig information och utbildning 
för ändamålet. 
 
2.2 Vad är penningtvätt? 
 
Penningtvätt definieras i 1 § första stycket penningtvättslagen som sådana åtgärder med 
avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna 
egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig 
rättsliga påföljder eller att återanskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder 
som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen. Med 
penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som nu nämnts, om åtgärderna 
är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning (1 § andra stycket 
penningtvättslagen). 
 
Penningtvätt är inget brott i sig utan endast en beteckning på olika förfaranden vilkas 
syfte är att i något avseende sopa igen spåren efter ett begånget brott, det s.k. förbrottet. I 
penningtvättslagen har ingen begränsning gjorts av vilka brott som kan utgöra förbrott till 
penningtvätt. Därav följer att förbrottet även kan utgöras av mindre allvarliga brott. 
förbrottet behöver inte vara begånget i Sverige. 
 
Med penningtvätt avses följande förfaranden när de sker uppsåtligt136: 
 

- omvandling eller överföring av egendom i vetskap om att egendomen härrör från 
brott eller från medverkan till brott och i syfte att hemlighålla eller dölja 
egendomens olagliga ursprung, eller för att hjälpa någon som är delaktig i sådan 
verksamhet att undandra sig de rättsliga påföljderna av sitt handlande, 

 
- hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet eller 

ursprung, av dess belägenhet, av förfogande över den, förflyttning av de 
rättigheter som är knutna till den eller av äganderätten till den, i vetskap om att 
egendomen härrör från brottet eller från medverkan till brottet, 

 
- förvärv, innehav eller brukande av egendomen i vetskap om, vid tiden för 

mottagandet, att egendomen härrörde från brott eller från medverkan till brott, 
 

- medverkan till, överenskommelse att utföra, försök och medhjälp till, anstiftan 
och underlättande av samt rådgivning för utförande av någon av de gärningar som 
anges i föregående strecksatser. 

 
3. Vägledning 
 
3.1 Beskrivning 
 
Denna vägledning har utarbetats av en särskild arbetsgrupp som tillsatts av 
samrådsgruppen FAR/SRS och bygger till viss del på Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig 

                                                 
136 Prop. 2003/04:156 sid. 30 

 



brottslighet i vissa fall (FFFS 2005:5). Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
riktar sig endast mot företag under inspektionen tillsyn. Detta hindrar inte att 
föreskrifterna och de allmänna råden i tillämpliga delar kan tjäna som vägledning även för 
revisorer och skatterådgivare. 
 
FARs/SRS` vägledning behandlar bl.a. interna regler mot penningtvätt, beslutsordning 
och intern rapportering, funktionsansvarig, identitetskontroll, rutiner för kontroll av 
klientärende, uppgiftsskyldighet, bevarande av handlingar och utbildningsfrågor. 
Vägledningen innehåller också allmänna råd om riskhantering och frågor om 
klientkännedom. 
 
I vägledningen behandlas också vilka interna rutiner som bör tillämpas i syfte att 
förhindra att revisionsföretagets/revisorns tjänster utnyttjas för penningtvätt, hur 
utförandet av identitetskontroll skall ske, i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter 
som använts vid identitetskontrollen skall bevaras och vilken utbildning företagens 
anställda skall genomgå. 
 
3.2 Tillämpningsområde 
  
Denna vägledning bör tillämpas av fysiska och juridiska personer som driver verksamhet 
som auktoriserad revisor eller godkänd revisor137, eller yrkesmässig verksamhet som 
består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift 
(skatterådgivare). Jfr 2 § 10 och 11 penningtvättslagen. 
 
Fysiska och juridiska personer som omfattas av denna vägledning kallas fortsättningsvis 
revisionsföretaget. 
 
4. Interna rutiner 
 
4.1 Riskhantering  
 
Revisionsföretaget bör fastställa interna regler för identifiering och analys av risk att 
utsättas för penningtvätt. Reglerna bör avse tjänster som riktar sig mot klienter inom alla 
affärsområden. 
 
4.2 Interna regler om åtgärder mot penningtvätt138

 
Revisionsföretaget bör fastställa en övergripande policy för åtgärder mot penningtvätt. 
Denna kan även innefatta revisionsföretagets policy såvitt avser skyldighet att anmäla 
misstanke om brott enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Revisionsföretaget bör 
fastställa följande interna regler: 
 

- besluts- och rapporteringsordning vid handläggning av ärenden där det finns skäl 
att anta att det förkommer transaktioner som utgör penningtvätt 

- uppgifter och ansvar som en funktionsansvarig skall ha 
- rutiner som skall finnas för identifiering av klient 
- rutiner som skall finnas för granskning av transaktioner 
- rutiner som skall finnas för bevarande av handlingar 

                                                 
137 Härmed förstås i detta sammanhang revisionsverksamhet samt verksamhet som har ett naturligt 
samband med revisionsverksamhet. 
138 De interna reglerna påverkas naturligtvis av revisionsföretagets storlek. Sålunda ser besluts- och 
rapporteringsordningen annorlunda ut i ett enmansföretag jämfört med ett större företag. 

 



- rutiner som skall finnas för utbildning av anställda i penningtvättsfrågor. 
 
Revisionsföretaget bör även i interna rutiner beskriva omständigheter som kan vara 
indikationer på penningtvätt. Dokumentationen bör regelbundet ses över och 
kompletteras. Några exempel på sådana omständigheter lämnas nedan i avsnitt 6. 
Granskning av transaktioner. 
 
4.3 Klientkännedom 
 
Revisionsföretaget bör fastställa interna regler för klientkännedom i revisionsföretagets 
affärsförhållanden med klienter. Denna princip innebär i korthet att revisionsföretaget bör 
i relevant utsträckning inhämta uppgifter om klientens bakgrund, pengars eller andra 
tillgångars ursprung, klientrelationens syfte, klientens tänkta användning av 
revisionsföretagets tjänster samt löpande följa upp klientförhållandet. Med ledning av 
sådana uppgifter kan klienter även riskklassificeras. 
 
Principen om klientkännedom bör tillämpas inom revisionsföretagets samtliga 
affärsområden och för alla typer av klienter. 
 
4.4 Beslutordning och intern rapportering 
 
Revisionsföretaget bör, där så är möjligt, utse en funktionsansvarig person att i 
penningtvättsfrågor ha ett övergripande ansvar för att kontrollsystem, arbetsrutiner, 
besluts- och rapporteringsordning samt utbildningsprogram tillämpas i organisationen. 
Den funktionsansvarige bör även i övrigt utgöra en stödfunktion i frågor rörande åtgärder 
mot penningtvätt. Den funktionsansvarige kan i sin tur utse en eller flera personer att 
biträda honom eller henne och delegera befogenheter till dessa. 
 
Uppgiftslämnande till Finanspolisen enligt 9 § andra och tredje stycket 
penningtvättslagen bör, där så är möjligt, beslutas i samråd med den funktionsansvarige 
eller den person som utsetts att biträda denne. 
 
I samband med att beslut tas om uppgiftslämnande till Finanspolisen bör en intern 
återrapportering ske i enlighet med revisionsföretagets interna regler. Återrapportering 
om att uppgiftslämnande skett bör alltid göras till den enhet eller funktion som påbörjande 
ärendet. Detsamma bör gälle i de fall då beslut tagits om att inte lämna uppgifter till 
Finanspolisen. 
 
5. Identitetskontroll 
 
5.1 Allmänt 
 
Identitetskontroll är enligt 4 § första stycket penningtvättslagen obligatoriskt då en klient 
vill inleda en affärsförbindelse med revisionsföretaget. Som affärsförbindelse mellan 
revisionsföretaget och en klient bör normalt betraktas ett mellanhavande som vilar på ett 
avtal i skriftlig form, t.ex. uppdragsbrev. Men också muntliga avtal kan förekomma. 
Penningtvättslagen medför ingen skyldighet att utföra identitetskontroll av klienter i 
affärsförbindelse som inletts före 1 januari 2005. 
 
Från kravet på identitetskontroll är vissa företag inom bank-, finans- och 
försäkringsbranscherna undantagna (4 a § penningtvättslagen). Följaktligen krävs ingen 
identitetskontroll av fysiska och juridiska personer med verksamhet som anges i 2 § första 

 



stycket 1- 7 penningtvättslagen under förutsättning att de hör hemma inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i en stat utanför EES som har motsvarande 
bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt139.  
 
5.2 Kontrollens genomförande 
 
a) Identitetskontroll av klient i samband med att ett ärende handläggs i klientens närvaro 
utförs på följande sätt: 
 
Fysiska personer 
 
Om inte klienten är känd hos revisionsföretaget utförs identitetskontrollen med ledning av 
giltiga certifierade identitetskort, andra identitetskort som godkänts av bankerna som 
identitetshandling samt körkort140. Kontrollen kan även utföras med hjälp av pass som 
utfärdats efter utgången av 1997. 
 
Ifråga om utländsk medborgare utförs identitetskontroll med ledning av giltigt pass eller 
andra identitetshandlingar utfärdade av myndighet utvisande medborgarskap. Om det 
bedöms nödvändigt att säkerställa klientens identitet bör ytterligare underlag inhämtas. 
Exempel på sådana underlag är bankintyg eller andra referenser från klientens hemland. 
 
Revisionsföretaget bör alltid bevara kopior av identitetshandlingar. 
 
Juridiska personer 
 
Identitetskontroll av en svensk juridisk person och uppgift om företrädare för denna utförs 
med ledning av registreringsbevis eller, i den mån sådana inte utfärdas för den juridiska 
personen, andra behörighetshandlingar. Motsvarande bör i tillämpliga delar gälla för 
utländsk juridisk person141. 
 
Fysiska personer som företräder en juridisk person genom firmateckningsrätt eller 
fullmakt bör identifieras på samma sätt som anges ovan om fysiska personer. Sådan 
identitetskontroll bör även utföras vid förändringar av teckningsrätten eller fullmakten. 
 
Revisionsföretaget bör alltid bevara kopior av behörighets- och identitetshandlingar. 
 
b) Identitetskontroll av klient som i samband med att ett ärende handläggs i klientens 
frånvaro utförs på följande sätt:  
 
Identitetskontrollen utförs med hjälp av underlag eller uppgifter som revisionsföretaget 
inhämtar skriftligen eller på annat sätt från klienten, från annan och från egna eller 
externa register. Sådana externa register kan vara kreditupplysningsregister, register 
tillgängliga hos kortutfärdare/korttillverkare och register hos myndigheter såsom 
folkbokföringsregister och näringslivsregister. För uppgifter om utländska juridiska 
personer kan vägledning hämtas från de register och annan information som nämnts ovan. 

                                                 
139 Vilka dessa länder är överlåts, genom ett bemyndigande i 13 a § 2 penningtvättslagen, på regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, att ange föreskrifter.  
140 Närmare information om de identitetshandlingar som är godkända av bankerna och Svensk 
Kassaservice kan inhämtas från Svenska Bankföreningen och finansinspektionen. 
141 För uppgifter om utländska juridiska personer kan vägledning hämtas från bl.a. Bolagsverkets 
European Business Register, nationella bolagsregister i respektive land samt nationella och 
internationella kreditupplysningsföretag. 

 



Distanskommunikation etableras vanligen via dator, telefon, telefax eller post. Med 
beaktande av det ovannämnda utförs identitetskontrollen genom en lämplig kombination 
av kontroller enligt följande: 
 

- namnteckning mot vidimerad kopia av identitetshandling 
- uppgifter om personnummer, organisationsnummer, firmatecknare och styrelse, 

adress, arbetsgivare, kontokortsnummer, nummer på identitetshandling mot 
uppgifter i revisionsföretagets egna register eller externa register 

- annan dokumentation för att styrka klientens identitet som bankintyg och intyg 
från notarius publicus (eller dess motsvarighet i utlandet), ambassader, konsulat 
och affärspartners utomlands. 

 
Om klienten är en utländsk fysisk person eller företrädare för en juridisk person bör en av 
ovannämnda åtgärder vara att inhämta vidimerad kopia av pass eller annan 
identitetshandling utvisande medborgarskap.  
 
5.3 Dokumentation och arkivering 
 
Sådana handlingar eller uppgifter som utgjort dokumentation vid identitetskontroll, såsom 
avtal, kopior av identitetshandlingar samt registreringsbevis eller andra 
behörighetshandlingar med noteringar om identitetskontroll, skall bevaras i minst fem år 
efter det att affärsförbindelsen upphörde (8 § penningtvättslagen). Handlingarna bör 
arkiveras på det sätt och i den form som gäller för revisionsdokumentation. 
 
Revisionsföretaget bör ha sådana system och rutiner att handlingar enligt ovan kan tas 
fram inom skälig tid. 
 
6. Granskning av transaktioner 
 
6.1 Inledning 
 
Enligt 9 § första stycket penningtvättslagen skall fysiska och juridiska personer som 
omfattas av lagen granska alla transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt. 
Beviskravet som utlöser granskningsskyldigheten är hämtat från det första 
penningtvättsdirektivet och dess innebörd inte närmare utvecklat i förarbetena. 
 
Syftet med penningtvättslagen är att förhindra just penningtvätt. Den har inte som 
ändamål att i största allmänhet förskriva en skyldighet att granska klienters tillgångar och 
transaktioner. Det måste föreligga någon konkret omständighet avseende den aktuella 
transaktionen som utlöser skyldigheten att granska den närmare. Exempel på sådana 
omständigheter förtecknas av FATF och här ges några exempel. 
 

• Svårigheter att identifiera klienten (dyrbara kontroller, svårkontrollerade källor) 
• Betalningar som avviker från det normala (stora kontantbelopp, flera mindre 

betalningar istället för en stor) 
• Onödigt komplexa transaktioner 

 
Det måste alltså föreligga någon konkret omständighet som skäligen kan antas utgöra 
tecken på penningtvätt för att granskningsskyldigheten skall utlösas. För att i efterhand 
kunna värja sig mot påståenden om att granskning borde ha inletts tidigare, är det klokt att 
noggrant dokumentera när uppgifter av olika slag kommer till revisionsföretagets 
kännedom. 

 



Fram till 2001 omfattade EG- direktivet mot penningtvätt endast företag inom den 
finansiella sektorn. Även penningtvättslagen hat hittills huvudsakligen gällt företag som 
är verksamma på finansmarknaden. Detta innebär att granskningsskyldigheten avseende 
misstänkta transaktioner ursprungligen baserades på förställningen att det var frågan om 
transaktioner som företas inom den finansiella sektorn, t.ex. aktieköp, försäkringsköp och 
andra betalningsöverföringar. Vid utvidgningen till andra verksamheter och yrken har 
frågan om transaktioner som sker utanför den finansiella sektorn inte berörts. Förarbetena 
saknar alltså vägledning avseende transaktioner utanför den finansiella sektorn. 
 
6.2 Exempel på transaktioner 
 
En medarbetare hos revisionsföretaget skall, om det i ett klientärende 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 
klientens normala uppträdande och/eller avvikande jämfört med den kundkategori 
vari klienten ingår, 

- stora antal transaktioner under visst intervall som inte förefaller normala för 
klienten eller den kundkategori vari klienten ingår, 

- transaktioner som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om klienten 
ekonomiska ställning, 

- transaktioner som kan antas sakna motiv eller ekonomiskt syfte, 
- transaktioner vars geografiska destination avviker från klientens normala 

transaktionsmönster, 
- transaktioner till eller från företag eller personer som kan antas agera i syfte att 

dölja bakomliggande verkliga ägar- eller liknande förhållanden, 
- stora transaktioner av avvikande natur som berör bank- och andra 

likvidmedelskonton. 
 
Situationer där det typiskt sett kan förekomma transaktioner som kan motivera en 
närmare granskning och utredning kan vara  
 

- klienten efterfrågar ovanliga tjänster utan att tillfredsställande förklaring ges, 
- klientens verksamhet byter ägare/styrelse frekvent utan rimlig förklaring, 
- förekomst av betalningar till och från företag/personer i svartlistade länder (se 

medan). 
 
Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid granskning av transaktioner som har samband 
med personer eller företag i länder där det är mycket svårt eller omöjligt att få information 
om kunden eller kundens uppdragsgivare eller som har samband med länder som är 
uppsatta på Financial Action Task Force on Money Laundering FATF:s lista över inte 
samarbetsvilliga länder eller territorier142.  
 
                                                 
142 FATF är en ledande internationell aktionsgrupp med sekretariat i OECD vars syfte är att bekämpa 
penningtvätt och terroristfinansiering. FATF har gett ut 40 rekommendationer och 9 
specialrekommendationer som dess medlemmar åtagit sig att följa samt anslutande tolkningsnoter och 
Bets Practice- dokument. FATF publicerar också en lista över inte samarbetsvilliga länder eller 
territorier. Aktuell information om FATF finns på www.fatf-gafi.org. 

 

http://www.fatf-gafi.org/


6.3 Dokumentation och arkivering 
 
Åtgärder och beslut vid granskning enligt 9 § penningtvättslagen bör dokumenteras och 
arkiveras på det sätt och i den form som gäller för revisionsdokumentation. 
 
7. Uppgiftsskyldighet 
 
Uppgiftslämnande enligt 9 § andra och tredje stycket penningtvättslagen bör ske utan 
dröjsmål. Uppgiftslämnandet bör ske från den funktionsansvarige, där sådan finna, eller 
en annan person som utsetts att biträda denne. 
 
Revisionsföretaget bör använda de blanketter för uppgiftslämnande som Finanspolisen 
tillhandahåller. 
 
Vid revisionsföretagets kommunikation med Finanspolisen i fråga om uppgiftslämnande 
enligt penningtvättslagen bör den funktionsansvarige, eller en person som  utsetts att 
biträda denne, vara kontaktperson. 
 
8. Tystnadsplikt 
 
10 § penningtvättslagen behandlar frågan om tystnadsplikt. Den som med stöd av 
penningtvättslagen lämnar uppgifter till Finanspolisen får inte göras ansvarig för att ha 
åsidosatt sin tystnadsplikt. Uppgiftslämnaren får alltså inte göras ansvarig vare sig 
straffrättsligt, disciplinärt eller skadeståndsrättsligt. Detta förutsätter dock att 
uppgiftslämnaren hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Paragrafen 
reglerar förhållandet när en anmäld misstanke om att medel härrör från brott i och för sig 
är ogrundad men den som lämnar uppgiften, utifrån sin kunskap och tillgänglig 
information, tror att transaktionen har samband med ett brottsligt förvärv, dvs. är i god tro 
såvitt avser skyldigheten att rapportera. Något ansvar för brott mot tystnadsplikten får 
alltså inte utkrävas av en uppgiftslämnare som lämnat en sådan uppgift om en i och för 
sig korrekt transaktion i tron att den har samband med något brottsligt. Uppgiftslämnaren 
kan således inte på den grunden göras ansvarig för den skada som kan ha uppkommit 
genom underrättelsen. 
 
Beträffande auktoriserade och godkända revisorer innehåller 10 § penningtvättslagen en 
hänvisning till de särskilda bestämmelserna i den associationsrättsliga lagstiftningen om 
revisorers skadeståndsansvar som kan knytas till revisorers uppgiftsskyldighet enligt 
penningtvättslagen. Dessa associationsrättsliga skadeståndsbestämmelser143 har ändrats 
till följd av att penningtvättslagen numera även omfattar revisorer. Ändringarna innebär 
att revisorns skadeståndsansvar som kan knytas till hans eller hennes uppgiftsskyldighet 
enligt penningtvättslagen begränsas då det är frågan om uppdrag i enlighet med 
aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och vissa andra företag. 
I dessa fall svara revisorn bara för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon 
har haft skälig anledning att anta vara oriktiga. 
 
9. Meddelandeförbud 
 
Enligt 11 § penningtvättslagen gäller ett generellt meddelandeförbud vilket innebär att 
revisionsföretaget inte får röja för klienten eller någon utomstående att en granskning av 
en transaktion har genomförts, att uppgifter till Finanspolisen har lämnats eller att 
                                                 
143 15 kap 2 § aktiebolagslagen, 13 kap 2 § lagen om ekonomiska föreningar, 5 kap 2 § stiftelselagen, 
37 § revisionslagen. 

 



Finanspolisen har inlett en undersökning. Observera att meddelandeförbudet även gäller 
om ingen underrättelse lämnas till Finanspolisen efter genomförd granskning. 
 
Det generella meddelandeförbudet är inte tidsbegränsat. För bl.a. auktoriserade och 
godkända revisorer, men inte för skatterådgivare, gäller dock ett tidsbegränsat 
meddelandeförbud, här kallat 24- timmarsförbudet. Detta innebär att förbudet mot att röja 
uppgifter endast gäller under 24 timmar. Tidsfristen börjar löpa vid vart och ett av 
följande tre tillfällen: 1) en granskning av en transaktion har inletts, 2) en underrättelse 
har lämnats till Finanspolisen eller 3) Finanspolisen har inlett en undersökning. 24- 
timmarsförbudet gäller dock endast för revisorer ”när de har vidtagit åtgärder som har 
anknytning till revisionsverksamhet”. En bedömning om huruvida klienten, efter det att 
tidsfristen har löpt ut, skall underrättas om anmälan till Finanspolisen får göras i varje 
enskilt fall. 
 
10 kap. 39 § aktiebolagslagen, som behandlar revisorns skyldighet att underrätta styrelsen 
vid brottsmisstanke, innehåller en kollisionsregel avseende penningtvättslagen. 
Kollisionsregeln innebär att om en revisor finner att en misstanke om brott bör föranleda 
honom eller henne att lämna uppgifter till Finanspolisen enligt 9 § penningtvättslagen 
skall penningtvättslagens 24- timmarsförbud beaktas. Bestämmelsen tar sikte på det fall 
att det brott som revisorns misstanke gäller också utgör penningtvätt enligt 
penningtvättslagen. För att tystnadsplikten enligt penningtvättslagen inte skall komma i 
konflikt med den underrättelseskyldighet gentemot styrelsen som revisorn har enligt 
aktiebolagslagen ges tystnadsplikten företräde framför underrättelseskyldigheten. Om 
revisorn vid revisionen har funnit skäl att misstänka ett brott som omfattas av 38 § 
aktiebolagslagen och som samtidigt utgör penningtvätt, måste han eller hon följaktligen 
dröja minst 24 timmar med att underrätta styrelsen. 
 
Överträdelser av meddelandeförbudet som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
bestraffas enligt 14 § penningtvättslagen med böter. 
 
10. Intern utbildning och information 
 
Varje revisionsföretag skall 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. 
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Intervjuguide 
 

• Berätta om dig själv, vad du gör och om din byrå. 
 

• Vilken storlek har de bolag ni oftast reviderar? 
 

• Hur definierar du penningtvätt? 
 

• Används Penningtvättslagen vid revision hos era klienter?  
 

• Ser du Penningtvättslagen som ett sätt att förhindra att er byrå utsätts för 
penningtvätt? Hur tror du att ni skulle kunna utsättas? 

 
• Har du upptäckt penningtvätt någon gång? I så fall, i vilken form förekom det 

och avgick du efter det från ditt uppdrag? 
 

• I vilka transaktioner tror du att penningtvätt oftast döljs?  
 

• I vilka branscher tror du att penningtvätt förekommer mest? 
 

• Använder du penningtvättsreglerna i Analysmodellen? 
 

• Vad anser du om den identitetskontroll som ska utföras? Gör ni en sådan 
kontroll på er byrå? 

 
• Vad anser du om kravet på bevarande av dessa handlingar (5 år)? 

 
• Tycker du att det är tydligt angivet vad som innefattas av 

rapporteringsskyldigheten (dvs. att det bara gäller klientföretaget)? 
 

• Är rapporteringsskyldigheten mer omfattande än den som har utförts tidigare 
enligt god revisionssed? 

 
• Vad anser du om misstankekravet för att granska en transaktion (skäl att anta)? 

 
• Vilken typ av transaktion skulle leda till att du blev misstänksam? 

 
• Vad anser du om meddelandeförbudet och om begränsningen på 24 timmar? 

 
• På vilket sätt utbildas revisorerna hos er när det gäller tillämpning av 

Penningtvättslagen? 
 

• Har ni en funktionsansvarig för de interna rutinerna på ert företag? 
 

• Har lagändringen inneburit ökade krav på administration (identitetskontroll, 
rapportering, bevarande av handlingar, interna rutiner och utbildning)? 

 



 
• Får ni tillgång till sådan information om penningtvätt som gör det möjligt att 

upptäcka densamma? Får ni information om nya metoder av Finanspolisen? 
 

• Vad anser du om ansvarsbestämmelsen, dvs. om ni bryter mot 
Penningtvättslagen? Ökar det trycket att följa den? 

 
• Vad anser du om FAR/SRS vägledning? Har den varit till hjälp? 

 
• Hur tillämpas vägledningen och Penningtvättslagen på er byrå? 

 
• Hur påverkar Penningtvättslagen din granskning/revision? 

 
• Har anmälningsplikten enligt Penningtvättslagen gjort ditt arbete mer 

krävande? I så fall hur? 
 
• Tror du att det kan vara så att de som tvättar pengar använder sig av bolag med 

en associationsform som inte kräver revision? 
 

• Kan vi kontakta dig igen, om vi skulle behöva fråga något ytterligare? 
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