
Av: Kaspar Lundberg  
 
Handledare: Cecilia Gullberg 
Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskapen 
Kandidatuppsats 15 hp  
Vårterminen 2016 
 
 
 
 

Varför anmäler revisorer få 
penningtvättsrapporter till 
Finanspolisen? 
 
En kvalitativ studie om revisorers rapportering till 
Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ii 

Författarens Tack 
 

Författaren riktar ett stort tack till alla personer som varit med i undersökningen och andra som bidragit.      
 
Författaren tackar handledaren Cecilia Gullberg för värdefulla råd och god handledning. 
 
Tack Samordnare verksam vid Finanspolisen. Du var den person som intervjuades först. Redan vid 
handskakningen i entrén och småpratet under den mindre promenaden till det bokade konferensrummet 
skänkte du en känsla av entusiasm. Du var mycket tillmötesgående och gav utförliga och tydliga svar på 
frågorna som ställdes. Tack. 
 
Tack Henrik Lundin verksam vid Ekobrottsmyndigheten. Du utstrålade en känsla av kompetens och du 
skänkte även härliga stänk av humor. Skämtet eller din faktiska åsikt beträffande inköpsförslag avseende 
ett stycke glassmaskin, då vi stod vid kaffemaskinen i entrén, är bara ett exempel av många beträffande din 
härliga humor.   
 
Tack Charlotte Dangården och Michael Målqvist verksamma vid Ekobrottsmyndigheten. I hissen upp till 
det största konferensrummet (något överdimensionerad för sällskapet) som finns på den 
myndighetsadressen, berättar Charlotte glatt att hon charmat ytterligare en person på morgonen som 
kommer hålla en mindre föreläsning om ämnet. Ett sådant ypperligt förslag finns bara ett givet svar på, så 
författarens intervjuschema fick komma i andra hand. Riktar ett stort tack till Charlotte som bistått med 
synpunkter och annan värdefull hjälp.      
 
Tack Kjell Jönsson som under en stor del av sitt yrkesverksamma liv arbetat på Skatteverket och haft olika 
befattningar. Sedan ett år är Kjell pensionär. Tack för en empirimässigt bra intervju som gav ett 
helhetsperspektiv. Även stort tack för dina tips och råd i inledningsfasen av arbetet.          
 
Tack Jörgen Petersson verksam inom Skatteverket. Samtalet som vi hade i bistron på högkvarteret över en 
kopp kaffe och varm choklad kändes avspänt, svaren var raka och koncisa. Jörgen har glimten i ögat vilket 
syntes då en mindre malör inträffade, vilket kan läsas i metodavsnittet.  
 
Tack Ekobrottsmyndighetens samordnare verksam vid Finanspolisen. I författarens tycke en mycket 
givande intervju, intresseväckande och intressant att lyssna på. Du gav tydlig och raka svar samt skänkte 
författaren en bättre förståelse för hur arbetet går till.    
 
Tack Banktjänsteman (AML compliance officer) vid en svensk storbank. Författaren riktar ett stort tack 
för att du tog dig tid och ställde upp på en intervju. Du bekräftade en intressant uppgift som andra 
respondenter beskrivit.   
 
Tack Revisor A. Ditt meddelande på mejlen lästes flera gånger då du var den första revisorn som valde att 
medverka. 
 
Du skrev följande:  
 
”Våren är en relativt hårt belastad tid för oss revisorer. Det kommer otroligt mycket förfrågningar framförallt om att 
svara på enkäter från uppsatsskrivande studenter och det finns inte möjlighet att svara på ens en bråkdel av dessa, så 
jag gissar att svarsfrekvensen är ganska låg. Å andra sidan har jag själv en gång skrivit uppsats och vill gärna ställa upp 
om jag kan. Att ställa upp i en kvalitativ undersökning upplever jag då som mer väl investerad tid.” - Revisor A    
 
Tack Revisor B för genomförd intervju.    



 iii 

 
Tack Revisor C för att du tog dig tid att svara på mina frågor och för dina välformulerade svar.  
 
Tack Revisor D för ditt medverkande i uppsatsen. Du gav tydliga svar och delade med dig av dina 
personliga erfarenheter.  
 
Tack Revisor E som i likhet med revisor D berättade om egna erfarenheter. Intervjun utvecklades i mitt 
tycke på ett intresseväckande sätt.   
 
Tack Camilla Bäckman och Michael Hultberg verksamma på Bolagsverket, för att ni ansträngde er att ta 
fram relevant material för uppsatsen. 
 
Riktar även ett stort tack till Peter Lundberg professor vid Stockholms universitet (ej släkt) för att du tog 
dig tid att granska uppsatsen vid flera tillfällen och gav mig värdefulla synpunkter.   

 
 

Tack för all den hjälp ni bidragit med. Eventuella fel och brister i uppsatsen är författaren, Kaspar 
Lundberg, ensam ansvarig för.   
 

 
Förord 

 
Innan detta arbete påbörjades, arbetade författaren med en uppsats inom finansiering. Kortfattat kan sägas 
att ämnet inte är särskilt undersökt och inga studier avseende Sverige har gjorts. Ämnet gällde svenska 
storföretags exportfinansiering genom statliga lån eller försäkringar. Författaren lyckades klargöra att ämnet 
är möjligt att undersöka genom samtal med flera myndighetspersoner och författaren erhöll handlingar så 
att en uppfattning om datamaterial blev möjligt. Nu blev det inte detta ämne utan istället en uppsats inom 
redovisning. Bytet av uppsatsämne betingades av bristfälligt samarbete.   
 
Projektet som författaren sedermera anslöt sig till hade redan en inledning och en problemdiskussion. 
Kärnfrågan rörde revisorers penningtvättsrapporteringsbenägenhet. Författaren tog på sig att kontakta 
myndigheter och revisorer. Från det att samarbete inleddes tills att något samarbete inte förelåg, läste 
författaren tillgänglig teori och fann att den av brottsförebyggande rådet utformade selektionsteorin mest 
tillämpbar. Innan första intervjun läste författaren två metodböcker, skrev intervjufrågorna, samt bokade 
samtliga intervjuer och genomförde merparten av dessa (gruppmedlemmen närvarade vid två av tio 
intervjuer). Därutöver transkriberade författaren samtliga intervjuer ordagrant och påbörjade ett 
empiriavsnitt. Under samma tid skrev gruppmedlemmen ett metodavsnitt. Detta metodavsnitt har i stora 
drag förändrats, anpassats utifrån faktisk arbetsmetod. Inledningen valde författaren att omarbeta utifrån 
de resultat intervjuerna givit. Därtill har författaren då uppsatsen var enskild intervjuat ytterligare två 
respondenter. Intervjuerna hölls för att bekräfta information som författaren erhållit och för att utreda 
några frågor närmare samt få en djupare förståelse. Respondenterna var ekobrottsmyndighetens 
samordnare vid Finanspolisen samt banktjänsteman (AML, anti money laundering compliance officer) för 
en svensk storbank. Författaren har således omarbetat all text sedan samarbetet bröts.   
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Sammanfattning 
 
Titel :  Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen? 
 
Författare: Kaspar Lundberg  
 
Nyckelord: Penningtvätt, penningtvättslagen, revisor, selektionsteori, revisorsavsägelse (avsägelse av 
uppdrag), lagerbolag, penningtvättstruktur vid svart arbetskraft        
 
Syfte: Tillämpa selektionsteori inom ämnet penningtvätt. Huvudutgångspunkten är att undersöka varför 
revisorer avger få penningtvättsrapporter till Finanspolisen.  
 
Metod: Kvalitativa intervjuer (13 stycken) för insamling av data.   
 
Referensram: Brottsförebyggande rådets selektionsteori, revisions-förväntningsgap samt 
penningtvättslagen.   
 
Resultat och slutsatser:  
 
Revisorer gör i dagsläget, och har även historiskt, gjort få penningtvättsrapporter till Finanspolisen. Många 
orsaker ligger till grund för rapporteringsgraden, nedan följer en kort sammanfattning. Penningtvätt är 
svårt och tidsödande att granska. Revisorer anser att det inte ingår i deras arbetsuppgift. Revisorer har en 
hög rapporteringströskel för misstänkt penningtvätt, högre än penningtvättslagen föreskriver. Det är 
tämligen riskfritt för revisorer att undvika rapportering, vissa revisorer upplever dessutom att risken för att 
kunden yrkar skadestånd vid en felaktig anmälan är stor. Författaren har genom studien förstått att 
revisorer är mer lojala mot sina uppdragsgivare än gentemot rättsvårdande myndigheter. Författaren finner 
troligt att revisorer i större utsträckning nöjer sig med att avsluta sitt uppdrag genom revisorsavsägelse då 
dessa finner oegentligheter än att anmäla till myndigheter (Finanspolisen eller Ekobrottsmyndigheten).         
 
Vissa lagerbolagsföretags revisorer kan sannolikt stävja penningtvätt i betydligt större utsträckning än de gör 
idag. En del lagerbolagsförsäljningar som genomförs, säljs troligen till personer som ämnar genomföra 
skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier. Tyvärr upplever samordnare på FIPO att 
lagerbolagsrevisorer inte följer penningtvättslagen.    
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Abstract  
 

Tit le: Why do auditors sign few money-laundering reports to the Financial Intelligence? 

 
Author: Kaspar Lundberg 
 

Keywords: Money laundering, the Money laundering act, auditor, selection theory, auditor's resignation, 
shelf corporation, money laundering structure of black labor 

 
Purpose: Apply selection theory to the subject of money laundering. The aim of the study is to examine 
why auditors report few money laundering reports to the finacial intelligence. 
 

Method: Qualitative interviews for data collection. 

 
Frame of reference: Selection Theory formulated by the National Council for Crime Prevention, 
audit-expectationgap and the money laundering act. 
 
Results and conclusions:  

Money laundering reports from auditors to the financial intelligence police have been few, both presently 
and in the past. There are many causes for the few reports, a short conclusion reads as follows: 
Laundering is difficult and time-consuming to examine. Auditors do not consider it a part of their duties. 
They have a high threshold for reporting suspected money laundering, higher than the money-laundering 
act prescribes. It is fairly safe for auditors to avoid reporting without consequences for themselves. Some 
auditors fear the customer can claim a compensation charge if they send in an erroneous report. Through 
the study the author understood that auditors tend to be more loyal towards their employers than towards 
law enforcement authorities. The author finds it likely, that, to a large extent, auditors are happy to 
discontinue their mandate, when they find irregularities, rather than to report to the law enforcement 
authorities (FIU or Swedish Economic Crime Authority).    

Some shelf-corporation company auditors could probably prevent money laundering to a greater extent 
than they do today. Some shelf corporation divestments carried out are probably sold to persons who 
intend to commit tax offences, false accounting and fraud. The coordinator at the Financial Intelligence 
(FIU) police unit stated that unfortunately shelf-corporation auditors do not obey the money laundering 
act. 
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Förkortningar och förklaringar  
 
BRÅ – Brottsförebyggande rådet  
 
EBM – Ekobrottsmyndigheten 
 
FIPO – Finanspolisen 
 
FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
SKM – Skattemyndigheten  
 
FATF – ”Financial Action Task Force” är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering 
av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. De tar fram internationella standarder 
i form av rekommendationer som medlemsländerna är skyldiga att implementera i respektive lands 
rättsordning. FATF har 36 medlemmar och bildades 1989, Sverige blev medlem året efter. Genom 
utvärderingar säkerställer FATF att medlemmarna följer standarderna. FATF publicerar uttalanden om 
länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism (Finansinspektionen u.å.).    
 
Lagerbolag - Företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare (Bolagsverket, 2016).     
 
Rapport om misstänkt penningtvätt – webbformulärlänk på internet som verksamhetsutövare fyller i och 
skickar till FIPO.   
 
Ärende hos FIPO – En/Flera rapporter om misstänkt penningtvätt från verksamhetsutövare.  
 
Underrättelseuppslag – Information och analysarbete sammanställt i ett dokument. Informationen består 
av penningtvättsrapporter, registerinformation, samt information i form av kontoutdrag (Brå 2011, s. 58).    
   
Operativ underrättelserapport - Skriftlig rapport som innehåller underrättelseanalys av enskilda 
individer/grupper eller bolag. Rapporten innehåller en sammanställning av de viktigaste punkterna, 
iakttagelser och observationer samt rekommendationer. Detta då rapporten ska utgöra ett beslutsunderlag 
för direkta operativa åtgärder (Brå 2011, s. 76).   
 
Fiskal utredning – Skatteutredning, avseende statens ekonomiska intressen som genomförs av 
Skattemyndigheten.   
 
Erinran - Skriftlig uppmaning eller anmärkning från revisorn till styrelsen eller den verkställande 
direktören. Styrelsen skall ta upp erinran till behandling vid ett sammanträde som skall hållas senast fyra 
veckor efter det att erinran överlämnats (ABL 2005:551). 
  
Avsägelse av uppdrag – Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som utsett revisorn 
underrätta Bolagsverket om skälet till detta (ABL 2005:551, kap 9 paragraf 23 a) 
 
Revisionsberättelse  
 
Enligt ABL 2005:551 skall en revisor efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 
bolagsstämman senast tre veckor före årsstämma.  
Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om:  
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1. Bolagets firma- och organisations- nummer, 
2. Vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt  
3. Vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat.  

 
Vidare ska revisionsberättelsen innehålla: 
 

1) Vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat. 
2) Uttalanden om huruvida årsredovisningen har upprättats i överrensstämmelse med tillämplig lag om 

årsredovisning.  
3) Uttalanden om huruvida: 
• Bolagsstämma bör fastställa balans och resultaträkning. 
• Bolagsstämma bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, och  
• Styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning över lån och 

säkerheter enlig lagstiftningens utformning.   
4) Uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget.  
5) Anmärkning om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet enligt 

skatteförfarandelagen.  
6) Utöver dessa upplysningar får revisorn lämna sådana uppgifter som han eller hon anser att aktieägarna bör 

få kännedom om.      
  
I förekommande fall skall det även i revisionsberättelsen anges  
 

1. Om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från styrelsens eller 
annan revisors,  

2. Om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad, eller 
3. Om revisorn saknar tillräckligt underlag för att göra något uttalande enlig punkt 2, 3 och 4 ovan.   

 
 
 
Citat från respondenter 
 
[…] – Symbolen används för att visa att respondenten fortsätter att beskriva, men dessa beskrivningar har 
valts att inte citeras. De kan vara korta såväl som långa. Författaren har valt detta tillvägagångssätt för att 
erhålla mer kärnfulla och tydliga åsikter.  
 
… - beskriver att respondenten tystnat och tänker.  
 
(ord) Om parenteser förekommer i citat är det ej något respondenten sagt utan ett förtydligande från 
författaren. Ämnet har diskuterats och i vissa fall är det underförstått vad respondenten menar.   
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1. Inledning 
 
Hur mycket pengar tvättas årligen i Sverige? Detta kan ingen med säkerhet svara på. Finansinspektionen 
har gjort grova uppskattningar och i en bedömning från augusti 2013 uppskattades att penningtvätt 
sannolikt omsätter mångmiljardbelopp i Sverige (Finansinspektionen 2013, s. 3). Ungefär ett år senare, i 
november 2014, skrev Svenska Dagbladet med hänvisning till Finansinspektionen att det i Sverige tvättas 
cirka 100 miljarder kronor per år (Jan Almgren 2014). Penningtvätt är ett generellt begrepp som är 
kopplat till pengar från skattebrott, bokföringsbrott, narkotikabrott, människosmuggling, bedrägerier eller 
rån m.m. Penningtvätt kopplas alltid till ett vinstgenererande brott (Finansinspektionen 2013, s. 7).  
 
Sju av 100 nystartade företag i Sverige används i kriminellt syfte enligt Ekobrottsmyndigheten. Detta 
rapporterar P1 programmet ”I Lagens Namn” som intervjuat Patrik Liljekvist, kommissarie på 
Ekobrottsmyndighetens underrättelsetjänst (Ekot 2016). Han beskriver problematiken på följande vis:  
 
”Vi har ju inte något administrativt system som förhindrar att till exempel samma individer sätts i bolag 
efter bolag efter bolag. Bolagsverket har ju till uppgift att se till att det ska gå snabbt och enkelt att skapa 
nya företag. Då när de inte har den här tillsynsmöjligheten så innebär det att samma individer kan hoppa 
in i företag efter företag trots att det kanske finns tio, tjugo utredningar om ekonomisk brottslighet som vi 
har sett.” – Patrik Liljekvist, EBM 
 
Uppgiften grundas på att förra året gick 7000 svenska bolag i konkurs, drygt 1000 av 
konkursförhandlingarna fick ställas in på grund av bristande delgivning. När man inte får tag på de verkliga 
företrädarna är det svårt att klara upp brottet. Att tömma bolag på tillgångar är tyvärr en ganska enkel och 
riskfri kriminalitet säger Patrik Liljekvist (Ekot 2016).    
 
Ett dagsaktuellt exempel på att tvätta pengar är upprättandet av så kallade brevlådeföretag i Panama. 
Panamadokumenten har beskrivits som världens största läcka och består av 11,5 miljoner dokument från 
perioden 1977-2015. Ungefär 400 journalister från 76 länder har arbetat med fallet och kartlagt materialet. 
Dokumenten avslöjar att minst 140 politiker och höga tjänstemän runt om i världen har eller har haft 
innehav i brevlådeföretag. Utöver politiker hittas även idrottsprofiler, maffiabossar och andra förmögna. 
Från Sverige är det främst storbanken Nordea som varit aktiv mellanhand till 300 till 400 brevlådeföretag 
(Dagens nyheter 2016). De flesta av dessa brevlådeföretag har upprättats i enbart ett syfte, nämligen att 
undkomma skatt. Eftersom advokatbyrån (Mossack Fonseca) opererar utan insyn från myndigheter, 
innebär detta att förfarandet är ett skattebrott, vilket i förlängningen innebär penningtvätt.    
 
Ett med anknytning till rörande eventuell finansiering av terrorism dagsaktuellt exempel är den senaste 
tidens terrordåd i Europa. I slutet av år 2015 genomförde Islamiska Staten (ISIL) en terrorattack i Paris 
där 129 människor miste livet (Dagens nyheter 2015). En annan attack som nyligen (26 juli, 2016) 
genomfördes (även den av ISIL) var ett gisslandrama där en präst knivmördades (Sverige radio 2016). 
Från Europa har uppskattningsvis 5000 personer, så kallade Foreign Terrorist Fighters (FTF), rest för att 
ansluta sig till ISIL/al-Quaida. Från Sverige handlar det om uppskattningsvis 300 personer som rest till 
konfliktområdet Syrien/Irak (Finanspolisen årsrapport 2015).       
 
Financial Action Task Force (FATF) kommer med direktiv som medlemsländerna måste följa. Det tredje 
penningtvättsdirektivet från FATF ledde fram till den svenska lagstiftningen om lagen om penningtvätt och 
finansiering av terrorism. FATF gjorde en utvärdering av Sverige år 2006. I denna uttrycktes en oro över 
det svenska systemets bristande effektivitet. Utvärderingen kritiserade rådande lagstiftning såväl som de 
administrativa och kontrollerande insatserna (Finansinspektionen u.å). Nu ska FATF på nytt utvärdera 
Sverige under perioden december 2015 till februari 2017 (Finansinspektionen 2015). De bör noteras att 
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en negativ skrivelse kan få både direkt och indirekt påverkan på ett lands ekonomi (Finansinspektionen 
2013).       
 
Båda dessa ämnen, penningtvätt och terrorism ingår i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Lagen har till uppgift att förebygga brottslighet och en mängd 
verksamhetsutövare är skyldiga att anmäla misstänkta transaktioner till FIPO, som är en sektion inom 
polisen som tar emot rapporter om misstänkta transaktioner från verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter. Rapporterna som lämnas in registreras, bedöms och bereds (Finanspolisen årsrapport 
2014). Misstänkta transaktioner är transaktioner där verksamhetsutövaren tror att pengarna kan vara 
kopplade till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Även vid låg grad av misstanke ska rapportering 
göras (Länsstyrelsen, 2016). Årligen skickas det ungefär 10 000 rapporter från verksamhetsutövare. De 
verksamhetsutövare som rapporterar mest (87 % av samtliga fall) är banker eller finansieringsrörelser samt 
betalningsinstitut. De verksamhetsutövare som inte rapporterar misstankar, eller rapporterar få, är många, 
däribland revisorer som år 2015 skickade endast tre anmälningar till FIPO (Finanspolisen 2015).      
 
En revisor ska vidta åtgärder vid misstanke om brott. Enligt skissen nedan (figur 1) är det två huvudsakliga 
tillvägagångssätt som kommer i fråga beroende på typ av brottslighet. Om revisorn misstänker brott enligt 
aktiebolagslagens hänvisningar till brottsbalken och skattebrottslagen (se bilaga 7.6.1) ska anmälan skickas 
till Ekobrottsmyndigheten (se bilaga 7.6, som visar dokument som fylls i). Om revisorn misstänker att 
transaktioner som granskats utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska uppgifter istället 
skickas till Finanspolisen och revisorn ska därmed ej upplysa styrelsen för bolaget i fråga eller rapportera 
till Ekobrottsmyndigheten (Penningtvättslagen 2009:62).   
 
 
 

 
 

 
 
Figur 1: Revisorn anmäler enligt penningtvättslagen eller aktiebolagslagen. Källa: Egen konstruktion   
 



 3 

1.1 Problemdiskussion 
 
I finanspolisens årsrapport från 2013 skrevs det under statistik att ”det är fortfarande en mycket liten andel 
av de rapporteringspliktiga företagen som rapporterar till Finanspolisen”. Under de två följande åren 2014 
och 2015 skrevs samma standardformulering under de båda åren, som löd: ”Finanspolisen konstaterar att 
det fortfarande är långt ifrån alla rapporteringspliktiga verksamhetsutövare som rapporterar in misstänkta 
transaktioner” (Finanspolisens årsrapport 2013, s. 12, 14, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 13, 14 och 
Finanspolisens årsrapport 2015, s. 15, 16). Om man bortser från branschen ”bolagsbildare och förvaltare” 
(på grund av att statistik ej återges för alla år) så är det totalt tjugo branscher som ingår i Finanspolisens 
statistik över ”antalet inkomna penningtvättsrapporter fördelade på bransch”. Av dessa så var det år 2013 
tretton branscher, år 2014 nio branscher och 2015 tio branscher som rapporterade tre eller färre 
penningtvättsrapporter. En bransch som utmärker sig bland dessa branscher (som rapporterade tre eller 
färre penningtvättsrapporter) är revision. Brottsförebyggande rådet definierar branscher med låg 
rapporteringsnivå till Finanspolisen, som branscher som endast rapporterar ett fåtal misstänkta 
transaktioner eller inga alls (Brå 2011, s. 38-39). Med stöd av Finanspolisens senaste års skrivelser och 
statistik ses branschen revision som rapporterande få penningtvättsrapporter. Antalet godkända och 
auktoriserade revisorer i Sverige uppgår till cirka 3500 (Revisorsnämnden, 2015-12-01). År 2015 
rapporterade revisorer tre av samtliga 10 170 anmälningar om möjliga misstankar om penningtvätt (och 
finansiering av terrorism) i Sverige (Finanspolisen 2015, s. 16).  
 
Finanspolisens skrivelser i de senaste årsrapporterna tar sikte på ett begrepp som beskrivits i flertalet 
studier: revisions-förväntningsgap. Begreppet tar sikte på att intressenters (investerare, kreditgivare, 
leverantörer, kunder, myndigheter och samhället samt den breda allmänhetens) uppfattningar om 
revisorers uppgifter och skyldigheter skiljer sig från revisorers uppfattningar (om sitt arbete), jmf. Öhman 
2007, s. 25,119. Flertalet studier beskriver att intressenter förväntar sig mer än vad revisorerna anser att de 
kan åstadkomma (Öhman 2007, s. 138–139). Författaren inriktar sig på intressent-gruppen revisorer och 
myndigheter och kommer vidare inrikta sig på förväntningsgapet gällande uppfattningen att revisorer ska 
inrikta sig på eventuella förbiseenden eller oegentligheter.  
 
Att det råder ett förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten är vetenskapligt bekräftat av många 
författare däribland: Best et al. 2001, Fadzly och Ahmed 2004, Dixon et al. 2006 med flera. Att undersöka 
revisorers rapportering till Finanspolisen är indirekt en studie inom ämnesområdet förväntningsgap, men 
för att ha en annan utgångspunkt än tidigare studier väljer författaren att undersöka ämnet utifrån 
selektionsteori. Möjligen kan detta inriktningsval vara en utgångspunkt som kan medföra att i viss mån ny 
kunskap erhålls.   
 
Att rapporteringen avseende penningtvätt från revisorer till Finanspolisen är få, kan möjligen bero på 
nedanstående två faktorer; 
 

1. Låg tillsyn av revisorer från Revisorsnämnden som är en tillsynsmyndighet för revisorer. 
2. Stort revisions-förväntningsgap mellan myndigheter och revisorer  

 
Författaren kommer använda sig av Brottsförebyggande rådets selektionsteori. Denna beskriver selektion 
som ett begrepp för att beskriva utfallet av att olika faktorer skapar förutsättningar för samt formar 
handlingar och beslut. Teorin lägger vikt vid fyra faktorer, där var och en förklarar vad som upptäcks, 
rapporteras och hanteras av verksamhetsutövare och ämbetsmän vid myndigheter. Faktorerna är 
lagstiftning, inre faktorer, yttre tryck och ärendets karaktär (Brå 2011, s. 31). Lagstiftningens utformning 
påverkar verksamhetsutövare och myndigheter (Brå 2011, s. 31,32). Inre faktorer är omständigheter hos 
aktörer som rapporterar samt ämbetsmän vid myndigheter, exempelvis personens prioriteringar (Brå 
2011, s. 32). Yttre tryck från omvärlden (myndigheter eller annan organisation) kontra ingen påverkan, 
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förklarar hur penningtvätt upptäcks, rapporteras och hanteras. Yttre tryck påverkar verksamhetsutövare 
genom hur starkt deras incitament är att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner (Brå 2011, s. 
31,33). Ärendets karaktär tar sikte på brottet, om det är tydligt, hanterbart och om det är lätt eller svårt att 
upptäcka (Brå 2011, s. 33,34). 
 
Hur revisorer förhåller sig och tillämpar penningtvättslagen är ett relativt outforskat område i Sverige och 
skulle kunna vara intressant att undersöka vidare. Eftersom penningtvättsbrottslagen trädde i kraft den 
första juli 2014 innebär det ett större ansvar för revisorer att rapportera misstänkta penningtvättsbrott och 
frågan är vad för effekter lagen ger. Kommer rapporteringen av penningtvätt att öka eller att minska och 
vad kan ligga till grund för detta? 
 

1.2 Forskningsfråga 
 

Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett till följande övergripande frågeställning: 
 

• Varför avger branschen revision inte ett större antal penningtvättsrapporter till Finanspolisen? 
  

1.3 Syfte   
 
Syftet med uppsatsen är att försöka få fram vilka orsaker och förklaringar som ligger bakom revisorers 
rapporteringsgrad till Finanspolisen utifrån BRÅs selektionsbegrepp lagstiftning, inre faktorer, yttre tryck 
och ärendets karaktär.  
  

1.4 Avgränsningar 
 

Den lagstiftning som reglerar revisorernas roll för att motverka penningtvätt är Lag (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Författaren kommer att begränsa sig till området 
penningtvätt och inte behandla finansieringen av terrorism. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt kommer författaren tydliggöra vilken metod som tillämpats vid genomförandet av 
undersökningen. Vidare klargörs hur författaren gått tillväga för att hitta den information som är relevant 
för undersökningen samt hur det empiriska materialet har insamlats. Tillvägagångssättet kommer att 
beskrivas i detalj och följs av en diskussion om undersökningens tillförlitlighet och den källkritik som 
tillämpats.  
 
  

2.1 Val av ämne och författaren 
 
Ämnet och uppsatsförslaget penningtvätt anslöt sig författaren till (jfr förordet). Frågeställningen var 
entydig och ämnet relativt oproblematiskt att sätta sig in i då författaren har viss praktisk erfarenhet inom 
redovisning sedan tidigare. Författaren har gjort konteringar och bokslutsarbete för ett mindre bolag under 
en fyraårsperiod.  
 

2.2 Vetenskapssyn 
 
Arne Trankell får till viss grad ses som grundaren av hermeneutik inom pedagogiken då han under 1950- 
och 60- talet utvecklade vittnespsykologin med tankegångar nära besläktade med hermeneutik. Under 
1970-talet utvecklades en hermeneutisk ansats inom pedagogiken i den forskningsgrupp kring 
invandrarfrågor (IMFO-gruppen) som Trankell initierade och drev (Selander & Ödman 2005, s. 8). En 
som kom i kontakt med den här gruppen i början av 1970-talet och de publicerade forskningsrapporter 
med en uttalad hermeneutisk inriktning var Stig Lindholm (Lindholm 1980, s. 115). Han kom senare att 
forska kring begreppet hermeneutik mm. och kom 1980 ut med sin bok ”Vetenskap, verklighet och 
paradigm”. Den boken tillsamman med ”Text & existens – hermeneutik möter samhällsvetenskap” 
skriven av Selander och Ödman 2005 har givit författaren en bakgrundsförståelse av det vetenskapliga 
synsätt som använts i föreliggande uppsats, nämligen det hermeneutiska. Vad är då hermeneutik? En 
hermeneutiskt orienterad forskare måste ofta utgå från texter (även en intervju är en ”text”) och analysera 
dessa. Han befinner sig då visserligen formellt utanför den existentiella hermeneutikens kärnområde, men 
samtidigt inom den texttolkande traditionens domän. Vi är inom hermeneutikens domän då vi strävar 
efter förståelse av texter och utsagor och vi lägger fram vår förståelse/förklaring i form av explicita 
tolkningar (Selander & Ödman 2005, s. 9-10). Lindholm beskriver bland annat hermeneutik som tre 
cirklar, en innersta-, mitten- och yttersta cirkeln. Innersta cirkeln beskrivs som förståelse av motiv, 
förståelse av vilka motiv en individ har för sitt handlande. Mitten cirkeln benämns begripande och 
innefattar begripande och förklarande som ledandes till förståelse. Slutligen är den yttersta cirkeln 
benämnd som hermeneutisk förståelse som beskrivs med flera dimensioner. Förmedlande, omskapande, 
samskapande och komplementaritet. De två första dimensionerna, förmedlande och omskapande, 
samverkar. För att kunna förmedla måste materialet assimileras, göras till ens eget, och därmed har det 
också i viss mån omskapats. Samskapande är ett begrepp som understryker det som redan omskapandet 
antyder, nämligen att det som förstås inte behöver vara något färdigskapat. Förståelse är en process som 
bidrar till skapandet av det som förstås. Avslutningsvis tar dimensionen komplementaritet sikte på att, för 
att söka förklaring till ett fenomen, måste vi ha en förhandsuppfattning om vad för slags fenomen det rör 
sig om (Lindholm 1980, s. 125-128).  
 
Sammanfattningsvis beskriver Lindholm att tonvikten i den i den hermeneutiska traditionen ligger på 
helhet, tolkning och innebörd. Lindholm uttrycker även hermeneutisk förståelse i en mening: Att förstå 
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innebär att svara på frågan – vad? – dvs att tolka ett fenomen och därigenom ge det innebörd. (Lindholm 
1980, s. 102, 130)      
    
Det fenomen som författaren ska undersöka är givetvis forskningsfrågan, Varför avger branschen revision 
inte ett större antal penningtvättsrapporter till Finanspolisen, och vad detta grundas på? Tolkningen av 
fenomenet görs utifrån författarens ramverk, nämligen selektionsteori. BRÅ:s selektion med dess fyra 
selektions begrepp utgör helheten och de olika anledningarna som hittas och även tolkas inom varje 
selektionsbegrepp utgör delarna. Som Lindholm beskriver det, för att förstå innebörden i delarna behöver 
vi någon förhandsuppfattning om helheten, men denna uppfattning bestäms också av hur vi tolkar delarna 
(Lindholm 1980, s. 121). 
 
Författaren påbörjade studien med läsning av litteratur i form av en årsrapport från Finanspolisen, teorier 
inom ämnet samt tidigare studier och lagtext. Efter teorigenomgången kom författaren fram till att det 
främst var BRÅ:s selektionsteori som var tillämpbar för denna studie. Författaren upplevde således 
selektionsteorin som ett lämpligt ramverk för förståelse av forskningsfrågan.  
 

2.3 Metodval 
 
Man brukar skilja mellan två olika metodologiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen och man talar 
då om kvantitativa och kvalitativa metoder, som även kan definieras som ledande till mjuk- eller hårddata 
(Holme & Solvang 1997, s. 13-14). Kvantitativ forskningsstrategi handlar om insamling av numeriska data. 
Motsatsen till kvantitativ forskningsstrategi är den kvalitativa och denna brukar vara mer inriktad på ord än 
på siffror (Bryman & Bell 2013, s. 162,390). Eftersom ämnesvalet för denna studie inte möjliggör 
insamling av relevant numerisk data är den kvantitativa forskningsstrategin inte möjlig att tillämpa. Dock 
redovisas de ringa numeriska data som framkommit i de intervjuer som genomförts.  
 
En fördel författaren ser med den kvalitativa metoden (intervjuer) framför den kvantitativa (enkäter) är att 
genom intervjuer erhålla en djup förståelse av ämnet. Detta då Öhman kort beskriver kvantitativa och 
kvalitativa forskningsstrategier och anger att med kvalitativ forskning kan svårmätbara egenskaper 
undersökas och resultaten tolkas i syfte att erhålla en djupare förståelse (Öhman 2007, s. 11).   
Något som författaren anser viktigt är att respondenterna ges möjlighet att svara med egna ord istället för 
givna alternativ. Ytterligare något som är fördelaktigt med den kvalitativa metoden framför den kvantitativa 
är att antalet respondenter kan vara lägre, då det av olika skäl kan vara svårt att få respondenter att ställa 
upp.  
 
Den kritik som har riktats mot den kvalitativa forskningsstrategin är att kvalitativa undersökningar är alltför 
subjektiva. Med detta menar man att kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas ofta 
osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell 2013, s. 416). Detta 
har författaren svårt att värja sig emot, för i vissa avseenden, oavsett vad som görs, genomförs saker och 
ting utifrån givna förkunskaper. Som Lindholm skriver: Ingen utveckling av kunskap utan förförståelse 
(Lindholm 1980, s. 121). För att än dock låta läsaren få en ingång till materialet har empirin i studien till 
stor utsträckning redovisats med citat utifrån ordagranna transkriberingar. Därmed överlåts inte endast 
tolkningen till författaren utan läsaren kan forma sin uppfattning.  
 

2.3.1 Uppsatsinriktningen begränsades t i l l  revisorer  
 
Författarens avsikt med föreliggande studie var att undersöka hur revisors- och myndighets-selektionen 
sker vid ärenden angående penningtvätt, och på vilka grunder samt var respondenterna ser 
förbättringsmöjligheter. Författaren ämnade undersöka ämnet med den selektionsteori som BRÅ beskrivit 
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och utarbeta en liknande studie som BRÅ gjort. Detta gjordes också men arbetet med myndigheters 
selektion och myndighetsrespondenters beskrivna förbättringsåsikter blev så omfattande att analysen kom 
att begränsades till revisorer. Under arbetet med studien visade det sig att ämnet var långt mer komplext 
och mångfasetterat än vad författaren föreställt sig. För att öka förståelsen för ämnesområdet ligger 
materialet angående myndigheters selektion med som en bilaga (se bilaga 7.1). Bilagan förtydligar 
rättsvårdande myndigheters hantering av penningtvättsärenden.   
 

2.4 Respondenter 
 
Författaren bokade intervjuer med Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Skattemyndigheten 
eftersom dessa myndigheter samverkar i bekämpningen av penningtvätt. Utöver myndighetspersoner 
intervjuades även fem revisorer. Av revisorerna angav revisor A, B och C att de inte varit i kontakt med 
några oegentligheter som kunde vara penningtvättsrelaterade. Däremot angav revisor D och E att de varit i 
kontakt med oegentligheter. I Revisor D:s fall var det inte fråga om penningtvätt utan annan oegentlighet. 
Revisor D avgick då som revisor men gjorde ingen anmälan till EBM. Revisor E har varit i kontakt med 
två fall av oegentligheter. Ena fallet anmäldes till EBM och i det andra fallet gjorde revisionsbyrån sig av 
med kunden. Utöver dessa respondenter intervjuades även i ett senare skede EBM:s samordnare vid 
Finanspolisen samt en chefstjänsteman ansvarig för penningtvättsfrågor vid en svensk storbank. De två sista 
intervjuerna hölls för att bekräfta information som författaren erhållit från tidigare intervjuer och för att 
utreda några frågor som framkommit.  
 
Nedan sammanställer författaren samtliga respondenter som intervjuats. I tabellen framgår; vem 
respondenten är och respektives erfarenhet samt inom parantes när intervjun genomfördes.  
 
Tabell 1: Respondenter   
 
Respondenters arbetsplats  Erfarenhet  
Finanspolisen (2016-04-19) 
Samordnare 
(Önskar vara anonym) 

10 år utryckande polis  
7 år EBM – ekobrotts utredare 
7 år FIPO – handläggare 
4 år FIPO – samordnare 

Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen 
(2016-07-15) 
Ekobrottsmyndighets samordnare vid Finanspolisen 
(Önskar vara anonym)   

Arbetat 25 år inom stävjandet av ekonomisk 
brottslighet  

Ekobrottsmyndigheten (2016-04-22)  
Henrik Lundin 
Strategisk ekorevisor 

1 år redovisningsansvarig privat koncern 
Respondenten har arbetat på Skatteverket och 
inom polisen som ekobrottsutredare. 
18 år EBM – ekorevisor 

Ekobrottsmyndigheten (2016-05-02) 
Michael Målqvist 
Charlotte Dangården 
Båda åklagare 

Michael: 10 år totalt som åklagare, varav 3 år på 
EBM 
Charlotte: 12 år EBM 

Skattemyndigheten (2016-04-25)  
Jörgen Petersson  
Urval och analys inom grov ekonomisk brottslighet   

Ett antal år redovisningsansvarig privat bolag 
12 år skatteverket – skatterevisor 
2 år skatteverket – skattebrottsutredare  
4 år – nuvarande yrkesverksamhet    

Skattemyndigheten (2016-04-27)  
Kjell Jönsson 
Pensionär sedan 1 år   

42 år på Skatteverket – med olika befattningar 
Skatterevisor 
Skattebrottsutredare 
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Chef skattebrottsenheten 
Utöver ovan beskrivna erfarenhet har även 
respondenten varit chef för ett revisionskontor med 
inriktning mot skattebrottsrevisioner. 

Revisor A (2016-04-26) Auktoriserad revisor, Medelstort revisionsbolag 
Revisor B (2016-04-28) Auktoriserad revisor, Stort revisionsbolag 
Revisor C (2016-04-28) Auktoriserad revisor, Stort revisionsbolag 
Revisor D (2016-04-28) Auktoriserad revisor, Egenföretagare 
Revisor E (2016-05-02) Auktoriserad revisor och kontorschef, Relativt litet 

revisionsbolag (mellan 10 och 20 revisorer)      
AML compliance officer vid en svensk storbank  
(2016-07-14)  
Penningtvättsansvarig 
(Önskar vara anonym)  

12 år nuvarande yrkesverksamhet  

 
Två respondenter från myndighetshåll har utöver de erfarenheter som angivits i tabell 1 även omfattande 
erfarenheter avseende revisorer. Samordnaren på FIPO (önskar vara anonym) har fram till 2011 haft 
kontakt med både revisorer och redovisningskonsulter avseende penningtvätt. Henrik Lundin (EBM), 
som i dagsläget har ett övergripande ansvar att bevaka området redovisning och revision, har god kontakt 
med de stora redovisningsorganisationerna FAR, Revisorsnämnden och Sveriges redovisningskonsulters 
förbund. Vidare svarar han även på remisser inom revision och redovisning. Att dessa respondenter med 
erfarenhet av revisorer medverkade i studien gav ökat förtroende för svarens relevans gällande revisorer.   
 

2.5 Intervjuguide 
 
Då författaren inte gjort så många intervjuer tidigare valdes att läsa två metodböcker för att förstå hur en 
intervjuare ska agera och hur intervjufrågorna kan ställas. Böckerna lästes och sammanfattades, detta för 
att kunna göra så bra och användbara intervjuer som möjligt. Dels var det Häger ”Intervjuteknik” från 
2007 och Dalen ”Intervju som metod” från 2015.  
 
Det praktiska tillvägagångssättet för att erhålla så utvecklande svar som möjligt från respondenterna var att 
konstruera öppna frågor, som innebär att man oftast startar frågorna med hur, vad och varför. Frågorna 
formulerades enkla och konkreta enligt Hägers rekommendation (Häger 2007, s. 64). Öppna frågor ska 
användas. Om slutna frågor där respondenten kan förneka eller bekräfta, kort sagt svara ja eller nej 
används blir samtalet mer som ett förhör. Häger beskriver vidare att människor berättar mindre ju fler 
slutna frågor som ställs (Häger 2007, s. 56-57).  
 
Utöver öppna frågor ställdes även följdfrågor från författaren så respondenten kunde tydliggöra vad 
han/hon menat med sitt svar. Författarens frågor enligt intervjuschemat för respektive intervju var öppna; 
dock formulerades inte alla följdfrågor som öppna. Innan man genomför en intervju är det viktigt att gå 
igenom intervjufrågorna för att stämma av att alla infallsvinklar har utnyttjats i frågeställningarna samt att 
alla delområden blivit behandlade (Patel & Davidson 2011, s. 86). Detta kan inte sägas ha gjorts till fullo, 
utan frågorna skrevs utifrån en bred ansats. Frågorna var därmed inte indelade i kategorier eller teman, 
utan det var först efter genomförda intervjuer som respondenternas svar delades in i möjliga förklaringar 
till revisorers rapportering till Finanspolisen.   
 
I en kvalitativ intervjustudie måste man alltid göra en eller flera provintervjuer för att testa intervjuguiden, 
detta för att provintervjuer kan ge givande synpunkter på frågorna och intervjuarens beteende (Dalen 
2015, s. 40). För att undersöka om frågorna var begripliga provade författaren intervjuschemat på, Ylva 
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Åkesson (Chefredaktör, Dagens Handel) och Anne-Marie Larsson (tidigare revisor). Åkesson gav råd 
inför intervjusituationerna avseende intervjuarens beteende och Larsson gav synpunkter avseende frågorna 
utifrån en revisors perspektiv. Därefter korrigerades frågorna vid handledningsmöte med Cecilia Gullberg. 
Även Kjell Jönsson (SKM) granskade frågorna i förväg och gjorde mindre språkliga korrigeringar.   
 
Intervjufrågorna till de olika myndighetspersonerna var i stort sett likadana, dock skiljde sig några frågor åt 
för att vara relevanta för respektive myndighet (se bilaga 7.2). Intervjuerna som genomfördes med 
Ekobrottsmyndighetens samordnare vid Finanspolisen och chefstjänstemannen vid en svensk storbank 
upprättades för att bekräfta tidigare erhållen information och frågorna i intervjuscheman skiljde sig i 
utformning från de som tidigare ställdes till myndighetspersoner (se bilagorna 7.2 längst ner i bilagan och 
bilaga 7.4). Intervjufrågorna till revisorerna skiljde sig inte åt i annat avseende än att revisorerna B, C, D 
och E fick tre frågor fler än revisor A. Dessa tilläggsfrågor ses som blå text längst ner i bilaga 7.3. Två av 
frågorna avsåg generera ytterligare förståelse av den huvudsakliga anledningen till de få rapporter till FIPO 
som Revisor A beskrivit (se empiriavsnittsdelen ”Revisorers upplevda rädsla för skadeståndsansvar”). Den 
tredje frågan tillades för att undersöka revisorsavsägelser, då författaren erhållit en ungefärlig 
statistikuppgift från Camilla Bäckman (Bolagsverket), vilken information erhölls efter att första intervjun 
med Revisor A gjorts. Hon skrev i ett mejl, att på ett år är det cirka 2000 – 3000 ärenden med revisorer 
som anmäler egen avgång. Även Kjell Jönsson beskrev före intervjuerna att revisorsavsägelser är ett sätt för 
revisorer att undvika oseriösa kunder. 
  

2.6 Praktiskt t i l lvägagångssätt  vid insamling av data 
 
Vid insamling av primärdata började författaren med att skicka mejl till först myndigheter och därefter 
revisorer för att få dessa att ställa upp på intervjuer. Mejlen till respondenterna bestod av en presentation 
av författaren och undersökningens syfte. Tre av myndigheterna meddelade lämplig kontaktperson via 
mejl, vilka sedermera resulterade i tre av respondenterna. Två av respondenterna från myndighetshåll 
kontaktades indirekt via författarens personliga nätverk. Dessa var Kjell Jönsson och Charlott Dangården. 
Dessa blev respondenter men gav även författaren värdefull information och kontakter. 
 
Vidare försöktes även kontakt etableras med Revisionsnämnden och FAR. Revisionsnämnden avböjde 
intervju, Karl-Arne Pålmo (Huvudregistrator) skrev som svar: ”Med referens från chefsjurist Adam 
Diamant så har Revisionsnämnden i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa Er med detta”. Senare mejlades 
Revisorsnämnden och svar erhölls gällande fråga som uppstått. Något svar från kontaktansvarig på FAR 
erhölls ej trots upprepade försök.  

 
En i författarens ögon kritisk aspekt sett till tidigare genomförda studier inom ämnet är att revisorerna som 
intervjuats inte själva rapporterat någon misstänkt transaktion. Av de intervjuade revisorerna i de båda 
studierna ”Revisorers roll i arbetet mot penningtvätt - en undersökning om revisorers skyldighet att 
rapportera misstänkta transaktioner” och ”Revisorers ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism” hade ingen gjort någon anmälan till Finanspolisen (Alyhr & 
Nyström 2012, s. 65 och Andersson, Odin &Taube 2013, s. 46). Att finna en revisor som gjort en 
anmälan till Finanspolisen är lite som att leta efter en nål i en höstack eftersom revisorer i dagsläget gör få 
rapporter. Men samtidigt är dessa presumtiva respondenter med egna erfarenheter troligen de mest 
givande att intervjua. Innan några intervjuer bokades med revisorer samtalade författaren med tre före 
detta revisorer som författaren känner, detta för att få en uppfattning om vad som skulle kunna förväntas. 
Författaren ställde då frågor om ämnet och hur revisorer skulle kunna se på det. Svaren som erhölls 
pekade mot en viss skepsis till arbetet och författaren började i viss mån tvivla på om det skulle vara 
möjligt att få svar nog för att skriva en uppsats i detta ämne. En av revisorerna sa: 
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”Att en revisor medger att det finns brister är inte troligt då det underkänner hans jobb och kan äventyra 
hela företaget. Att de skulle avslöja något som de inte påpekat i årsredovisningen finns inte på kartan. 
Deras jobb är att granska, de kommer inte självmant skriva under sin egna avskedsansökan” – Eja (f.d. 
revisor) 
 
En annan revisor sa vidare att oklarheter löses internt. Den tredje revisorn sa i korta drag att revisorer är 
upptagna och får många förfrågningar. För att de överhuvudtaget ska vilja vara med i en undersökning 
måste de tycka det är intressant. Vidare berättade en före detta revisor att revisorer lyder under sekretess.  
Författaren kontrade med att sekretessavtal skulle tecknas med respektive revisor. Tidigare revisorn 
svarade frankt, ”det hjälper inte”. Det var då svårt att se hur det skulle vara möjligt att fortsätta med 
studien. Än en gång var det Kjell (SKM) som tipsade om att revisorsavsägelser är en offentlig handling. 
Han sa att frånsägelser är revisorers sätt att hoppa av om de inte uppskattar hur kunden arbetar. Vidare sa 
han även att det är kanske så revisorer agerar. Då bestämde sig författaren för att beställa 
revisorsavsägelser, eftersom dessa skulle kunna ge kontaktuppgifter till revisorer som har något att berätta. 
Detta gjordes och två respondenter som båda varit i kontakt med oegentligheter, ställde upp. 
 
Kontakten med revisorer skedde på två sätt. Revisorsavsägelser var författarens huvudsakliga urvalsmetod, 
men då detta tog mycket tid i anspråk bestämde författaren att även skicka mejl till revisorer och 
revisionsbyråer. Googlesökningar på revisionsfirmor och revisorer belägna i Sverige ledde fram till 
mejladresser. Totalt kontaktades 55 revisorer på totalt 18 olika revisionsbyråer, stora såväl som små. Av 
dessa 55 revisorer ställde 3 upp på telefonintervjuer. Det andra sättet att nå revisorer var genom 
Bolagsverkets revisoravsägelser (se bilaga 7.5 ”Egen avgång som revisor blankett”). Flera mejl till och från 
Camilla Bäckman, (produktansvarig på Bolagsverket) gav författaren upplysningar. Till att börja med så 
brukar verkets tillvägagångssätt vara att ange organisationsnummer för önskat bolag och begära ut 
handlingen. Då författarens utgångspunkt var en annan än denna, fodrades först avstämning med 
bolagsverkets förvaltningsjurist om proceduren var förenlig med Bolagsverkets uppdrag. Författarens 
önskemål var att få använda bolagsverkets register på registrerade avgångar och beställa samtliga 
revisorsavsägelser som skett under en viss tidsperiod. Förvaltningsjuristen på Bolagsverket meddelade att 
något hinder enligt personuppgiftslagen inte förelåg och författaren kunde beställa handlingarna.  
 
När en revisor anmäler egen avgång så registrerar Bolagsverket ärendet med rubriceringen REVU REVF. 
Uppskattningsvis skickas det årligen in 2000-3000 ärenden enligt Camilla Bäckman. Av dessa avsägelser så 
är vissa förtida och andra inte. Det sker ingen uppdelning av dessa utan alla samlas med samma 
rubricering. Författarens önskemål var att endast få förtida avsägelser då dessa bedömdes vara mest 
intressanta. Michael Hultberg (produktansvarig baslyft och aviseringar) som höll i författarens ärende 
meddelade att det var lättare och mindre arbete från bolagsverkets sida att skicka avsägelser som gjorts 
under en viss period. Således fattades beslutet att endast beställa avsägelser från en begränsad tidsperiod. 
Författaren gallrade ut relevanta revisorsavsägelser. Vidare ombads endast avsägelser för revisorer i 
aktiebolag och inga andra organisationsformer. Efter flera givande samtal gav Michael ett råd som 
författaren följde. Michael skickade de första 100 avsägelserna från årsskiftet. Om författaren önskade 
flera kunde en ny beställning göras. För denna uppsats bedömde författaren att 100 handlingar var 
tillräckligt och inga fler beställningar genomfördes.  
 
Handlingarna skickades (per mejl) från bolagsverket till författaren. Denne delade upp avsägelser i två 
kategorier. Ena kategorin var ”Skäl till avgång – ej relevant för studien” dessa kontaktades ej. Andra 
kategorin var ”Skäl till avgång – relevant för studien” dessa kontaktades, jmf. bilagan 7.5.1 
”Revisorsavsägelser angivna skäl sammanställt i antal”.  
 
Av de hundra revisorsavsägelserna bedömdes 23 avsägelser intressanta och dessa revisorer kontaktades. 
De hade angivit skäl så som exempelvis: ”Får inte tag i kunden”, ”Ej erhållit material för revision” och 
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liknande (se bilaga 7.5.1). Totalt var det 19 revisorer. Att det är fler avsägelser (23) än revisorer (19) 
grundar sig på att samma revisor kan förekomma flera gånger. Av dessa 19 revisorer som kontaktades var 
det fyra som svarade. Av dessa fyra var det två som avböjde, och två som ställde upp. En av mejladresserna 
till dessa 19 revisorer fungerade ej varför denna ej kunde kontaktas. 
 
De respondenter som ville se frågorna tillsändes intervjuschemat. Från myndighetshåll var det en 
respondent och från revisorsgruppen var det en som ville se frågorna i förväg. Utöver detta hade även 
Kjell Jönsson (SKM) granskat frågorna i förväg (se bilagan 2.6 intervjuguide). Övriga personer bad inte om 
att få ta del av frågorna och således hölls flertalet intervjuer med respondenter utan att de sett frågorna i 
förväg.  
 
Fem av sju intervjuer med myndigheter skedde på respondentens arbetsplats. Intervjun med Kjell Jönsson 
genomfördes i hemmiljö. Därutöver genomfördes telefonintervjuer med Ekobrottsmyndighets 
samordnare vid Finanspolisen samt en chefstjänsteman vid en svensk storbank. Innan intervjuerna med 
myndighetspersonerna påbörjades presenterade författaren kort sig själv och syftet med undersökningen 
varefter spordes om respondenten önskade vara anonym eller inte. Samordnaren från Finanspolisen och 
Ekobrottsmyndighets samordnare vid Finanspolisen valde att vara anonyma, men resterande respondenter 
från myndighetshåll ansåg detta ej nödvändigt, varför dessa publiceras med namn i studien. Därutöver 
valde även storbankstjänstemannen att vara anonym. Då empiriavsnittet var sammanställt tillställdes detta 
respektive respondent för granskning.      
 
”Jag ser inget självändamål med att vara anonym” - Michael Målqvist, EBM  
(Ett exempel på svar från myndighetsperson)     
 
Intervjuerna med revisorer skedde via telefon. Författaren uttryckte sig tydligt och sade i början av varje 
intervju: ”Du kommer vara anonym”. Samt vidare, ”syftet är att undersöka ämnet och inte aktörer”. 
Under telefonintervjun hade författaren en diktafon som spelade in det respondenterna sa. Efter intervjun 
berättade författaren att de kommer få granska vad författaren skrivit. Alla delar i metoden (Tabell 1, 
Respondenter) och empiriavsnittet (tolkningar och ordagranna citat) gällande respektive revisor som 
benämnts A-E lästes upp för denna/e. Några mindre korrigeringar och tillägg gjordes, samtliga revisorer 
bekräftade att författarens tolkningar överensstämde med deras uppfattning.      
 
Samtliga intervjuer varierade i tidslängd, de varade från 22 till 70 minuter (genomsnitt myndigheter 52 
min, genomsnitt revisorer 30 min). Intervjun med banktjänstemannen varade i 32 minuter.   
 

2.7 Bearbetning av data 
 
Efter att intervjuer genomförts påbörjade författaren att transkribera varje intervju i stort sätt ordagrant. 
Transkribering innebär att man översätter och gestaltar det talade språket i skriftlig form (Saunders et al. 
2002, s. 485), vilket författaren gjorde. Transkriberingen gav en bra överblick över materialet. Senare då 
empiri- och analys- avsnitten skulle upprättas var det fördelaktigt att snabbt kunna se vad olika 
respondenter sagt, detta genom att söka i de transkriberade dokumenten.  
 

2.8 Brister med intervjuerna 
 
De brister som uppstod vid intervjuerna var främst relaterade till inspelningsproblem, se nedan.   
 
Under telefonintervjun med Revisor E blev inspelningskvalitén så dålig att det knappt gick att höra vad 
personen sade. Det uppstod en kraftig rundgång mellan telefonen och diktafonen vilket gjorde att 
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intervjun inte var möjlig att transkribera. Efter att ha lyssnat på intervjun och insett att denna ej blivit lyckad 
skrev författaren ner allt väsentligt. Denna fil åtgärdades senare vid ett besök hos en person verksam inom 
ljud- och musik- branschen. Ljudfilen öppnades i ett datorprogram och en mängd justeringar 
genomfördes, bland annat panoreringar och brusjusteringar. Detta medförde att rundgångsljudet försvann 
och filen blev möjlig att lyssna på. Då författaren såg att detta var möjligt justerades även en annan ljudfil 
på samma sätt, och även denna blev bättre varför även dessa transkriberingar gick att genomföra.    
 
Ungefär i mitten av intervjun med Jörgen Petersson gav diktafonen ifrån sig några korta varningssignaler 
och slutade därefter att spela in. På skärmen stod det ”memory full”; detta var störande då införskaffandet 
av diktafonen delvis var avsedd för att betrygga inspelningarna. Författaren hade läst att det stod maximal 
inspelningstid (cirka 300 timmar), detta krävde dock ett extra minneskort som ej ingick. Som tur var 
störde nog detta mer intervjuaren än Jörgen, som endast sa med ett leende på läpparna: ”Då får du göra 
som på min tid med papper och penna” och gick därefter och hämtade mer kaffe medan författaren 
raderade en fil som redan överförts till datorn och transkriberats. Då Jörgen kom tillbaks med en varm 
kopp kaffe i handen kunde intervjun återupptas. Inspelningsavbrottet gjorde att en fråga i intervjuschemat 
blev mindre utförlig men i övrigt påverkades inte svaren. Dagen därpå köptes ett extra minneskort för att 
händelsen inte skulle upprepas.   
 
Intervjun med åklagare på EBM blev inte riktigt som tänkt, men ändock intressant och givande. I hissen 
upp med Charlotte till det bokade konferensrum där intervjun skulle äga rum berättade Charlotte att hon 
ordnat så att en åklagare som just hållit i ett fall om näringslivspenningtvätt skulle presentera en 
genomgång för författaren. Denna hölls och därefter diskuterades ämnet övergripande och de mest 
centrala frågeställningarna i intervjuschemat ventilerades. Detta tillvägagångssätt som skedde tack vare 
Charlotte var ur frågeschemats perspektiv mindre lyckat, men då författaren redan innan haft en intervju 
med EBM (Henrik), som följde intervjuschemats utformning, så hade denna avvikelse inte så stor 
påverkan som den annars kunde haft. 
 

2.9 Brister hos intervjuaren  
 
Vid de första intervjuerna var författaren inte fullt insatt i de olika begreppen. Två respondenter sa i 
intervjun ”du kommer vara förvirrad märker jag” och ”nu måste vi klargöra begreppen”. Vidare, trots noga 
läsning av två metodböcker, gjordes vissa misstag som böckerna tagit upp. Detta kan påverkat en eller två 
respondenter. Då författaren fått indikationer på ett mönster från tidigare respondenter och ville 
kontrollera detta med aktuell respondent ställdes en rak fråga. Ett fåtal gånger uppfattade författaren fel 
och respondenten fick förklara ånyo. Trots uppräknade brister är författaren nöjd med de genomförda 
intervjuerna. Författaren tycker i viss mån att han lärt sig att bli en bättre intervjuare och förhoppningsvis 
också blivit detta. 
 

2.10 Sanningskriterier 
 

2.10.1 Til l förl i t l ighet 
 
Respondenternas bidrag utgår från ordagranna transkriberingar. Samtliga respondenter och andra 
personer som står omnämnda i uppsatsen har givits möjlighet att ta del av materialet för granskning och 
godkännande, detta enligt överenskommelsen vid respektive intervju.   
 
För fyra revisorer benämnda som A till E läste författaren via telefon upp alla delar i metoden och empirin 
som berörde dem och de bekräftade att författaren uppfattat dem korrekt samt några mindre 



 13 

förtydliganden gjordes. En av revisorerna (A-E) tillsändes metodavsnitt och empiriavsnitt så att denna/e 
kunde granska vad författaren skrivit. Respondenten läste igenom och svarade via mejl att författaren 
återgivit respondenten korrekt.  
 
Till myndighetsrespondenter tillsändes metodavsnittet (främst för kontroll av tabell 1 och andra 
skrivningar om respektive respondent) och empiriavsnittet för granskning. Kjell Jönsson (SKM), Jörgen 
Petersson (SKM), Henrik Lundin (EBM) samt Finanspolisens samordnare svarade att de godkände vad 
författaren skrivit om deras kommentarer. Till EBM åklagarna Dangården och Målqvist tillsändes hela 
uppsatsen några dagar innan publicering. Dessa granskade empiriavsnittet och bilaga 7.1.3.1 där deras 
bidrag ingick. Båda framförde synpunkter och författaren gjorde korrigeringar. Uppsatsen skickades åter 
och båda åklagarna granskade den ånyo samt godkände vad författaren skrivit. EBM:s samordnare 
verksam vid Finanspolisen samt Banktjänsteman (AML compilance officer) som nämns i bilaga 7.1.3.1 
har godkänt vad författaren skrivit i bilagan.        
  
Övriga personer, det vill säga kontaktpersoner på Bolagsverket, Dagens Handels chefredaktör samt 
tidigare revisorer som står omnämnda i uppsatsen, uppringdes och författaren läste upp vad som skrivits 
om dessa. Samtliga godkände författarens skrivningar och ett mindre tillägg gjordes.   
  

2.10.2 Överförbarhet  
 
Huruvida studiens resultat står sig över tid, får framtida studier utvisa. Författaren har tillämpat 
selektionsteorin som endast (enligt författarens kännedom) tidigare tillämpats av BRÅ, samt Korsell och 
Hawkins. Resultaten som föreliggande studie funnit är i linje med tidigare studier samt omfattar vissa 
resultat som tidigare inte beskrivits.   
 

2.10.3 Påli t l ighet 
 
Som en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning föreslår Guba och Lincoln (1985) 
begreppet pålitlighet. De menar att i bedömningen av en undersökning skall forskaren anta ett granskande 
synsätt. Detta innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig redogörelse av alla faser i 
forskningsprocessen som omfattas av följande: 
 

• forskningsfrågor 
• syfte 
• val av ämne 
• metodval 
• intervjuguide 
• praktiskt tillvägagångssätt vid insamling av primärdata 

Författaren har beskrivit delmomenten i undersökningsprocessen, denna innefattar vilken kunskapssyn 
författaren använt sig av, tillvägagångssätt vid skapande av intervjufrågor och insamling av data, bearbetning 
av data samt litteratursökning.  
 

2.11 Val av källor 
 
I början av undersökningen var forskningsfrågorna och syftet fastställt och utifrån detta sökte författaren 
efter relevant litteratur som berör det fenomen som skulle studeras. Författaren sökte på penningtvätt, 
penningtvättslagstiftningen, ”audit fraud”, audit detection”, ”money laundering” ” och ”expectationgap” 
mm. samt läste årsrapporter från myndigheter. Brottsförebyggande rådets undersökning (från 2011) inom 
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ämnet lästes och författaren bestämde sig för att använda selektionsmodellen som BRÅ beskrivit. BRÅ:s 
selektionsstudie gjorde hänvisningar till Korsell och Hawkins och båda dessa källor lästes, men dessa var 
mer inriktade på myndigheters arbete med penningtvätt och inte på verksamhetsutövare som ska 
rapportera. Någon mer utredning om selektionsteori enligt BRÅ:s definition fann ej författaren. En 
doktorsavhandling, masteruppsats och flera vetenskapliga studier samt lagtext lästes och tolkades mot 
selektionsteorin. Avsikten var att kunna tolka författarens resultat gentemot tidigare studier.  
 

2.12 Metodkrit ik 
 
Den kritik som kan framföras mot den kvalitativa forskningsansatsen vid tillämpning av semi-strukturerade 
intervjuer är att forskare som intervjuar sina respondenter kan felbedöma den information som 
respondenten ger. Vid samtliga intervjuer med myndigheter och revisorer spelade författaren in det 
respondenterna sade för att minimera risken för feltolkning. Då ämnet är känsligt kan frågan ställas om 
respondenter väljer att undvika frågor. Författarens uppfattning är att samtliga ställda frågor besvarades 
utförligt.   
 
Fortsatt kritik som kan riktas mot en kvalitativ metod vid tillämpning av telefonintervjuer är att man inte 
har någon ögonkontakt med sin respondent. Detta innebär att man som forskare inte kan se hur 
respondenten reagerar på frågorna. Vid personlig kontakt kan forskaren reagera på respondentens uttryck 
och exempelvis repetera eller klargöra innebörden av frågan (Bryman & Bell 2013, s. 129). 
Telefonintervjuer riskerar att bli opersonliga, men författaren upplevde det inte så. Missriktade frågor 
riskerar att få ett felaktigt svar. Därför följde författaren upp de flesta frågor med följdfrågor, detta för att 
kunna ge respondenten möjlighet att kunna förtydliga och fördjupa svaren och därigenom undvika 
feltolkning.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I detta avsnitt kommer selektionsteorin att förklaras. Huvudteori för föreliggande studie är BRÅ:s 
beskrivning av termen. BRÅ har vidare hänvisat till de två författarna Korsell (2003) och Hawkins (2002) 
som även kommer tas upp. Teori och tidigare forskning om förväntningsgap mellan myndigheter och 
revisorer kommer att beskrivas. Tidigare forskningsresultat kring revisorer kommer även analyseras mot 
BRÅ:s selektionsteori. Avsnittet börjar med en beskrivning av revisorn och penningtvättslagen.    
 
 
Den teoretiska referensramen innehåller följande. Kort beskrivning av revisorn, ett stycke om 
penningtvättslagen och utdrag ur EtikU11 som är revisorsnämndens riktlinjer för revisorer avseende 
penningtvättslagen. Beskrivning av revisions-förväntningsgap mellan myndigheter och revisorer. Därefter 
beskrivs Brottsförebyggande rådets selektionsteori tillsammans med BRÅ:s forskningsresultat inom varje 
selektionsbegrepp. Slutligen beskrivs tidigare studier om revisorer och dessa tolkas enligt BRÅ:s 
selektionsteori. 
 

3.1 Revisorn 
 
Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god redovisningssed 
kräver (ABL 2005:551). God redovisningssed har ingen exakt innebörd, utan är ett föränderligt begrepp. 
Tidigare var definitionen ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
bokföringsskyldiga” till att nu innebära att ”uttalanden från ett kvalificerat normgivande organ tillmäts 
mycket stor betydelse”. Dessa normgivande organ är Bokföringsnämnden och Finansinspektionen som är 
skyldiga att utarbeta vägledande uttalanden i redovisningsfrågor (Skatteverket 2016).  
 

3.1.1. Penningtvättslagen  
 
Godkända och auktoriserade revisorer omfattas av penningtvättslagen ((2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism). Enligt lagen får regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer meddela hur lagen mer i detalj ska tillämpas. Regeringen har utsett Revisorsnämnden att 
formulera tillämpningen. Revisorsnämnden har därmed kompletterat sina föreskrifter om villkor för 
revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2) med en bestämmelse, i vilken det 
bl.a. anges att revisorer ska i den omfattning som följer av god revisorssed, vidta åtgärder för att förhindra 
att den egna verksamheten eller en uppdragsgivares verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism. Av bestämmelsen framgår dock inte vad som avses med god revisorssed i detta avseende. 
Branschorganisationen FAR har tillsammans med Revisorsnämnden tagit fram ett uttalande om 
tillämpning av penningtvättslagen (EtikU 11). Av uttalandet framgår vilka åtgärder en revisor ska vidta för 
att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.  
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Här följer utdrag ur FAR:s uttalanden: 
 
FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR 
EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism 
 
1.2 Penningtvättslagen innehåller ett antal formella krav. Syftet med detta uttalande är 
att ge medlemmarna vägledning och information om vilka överväganden som bör göras 
samt vilka åtgärder som bör vidtas inom byråerna för att uppfylla dessa krav. Vid tveksamhet 
eller behov av ytterligare förtydliganden måste en medlem alltid även ta del av 
lagtexten. 
 
1.3 Detta uttalande anses ge uttryck för god yrkessed och ska tillämpas av samtliga 
FARs medlemmar. Det tar inte sikte på att ge en allmän beskrivning av penningtvättslagen 
utan är begränsat till vad som gäller för revisions- och rådgivningsbranschen. 
 
1.4 Registret mot penningtvätt, som hanteras av Bolagsverket, har till ändamål att tillhandahålla 
uppgifter för den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt lagen. De yrkesutövare 
som står under annan tillsyn, t.ex. av Revisorsnämnden, behöver därför inte anmäla 
sig till penningtvättsregistret. Det betyder bland annat att anställda, inklusive redovisningskonsulter 
och skatterådgivare, som är verksamma på registrerade revisionsbolag 
eller andra revisionsföretag inte ska anmäla sig till Bolagsverket.  
 
2 Kundkännedom 
Krav på riskbaserad kundkännedom 
2.1 En verksamhetsutövare ska enligt lagen vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. 
Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism. Innebörden av att ett riskbaserat förhållningssätt införts i lagen är 
att risker ska bedömas och situationer hanteras olika beroende på de specifika riskerna 
för penningtvätt eller finansiering av terrorism i det enskilda fallet. Åtgärderna ska vidtas 
vid etablering av en ny affärsförbindelse men även när det finns anledning att betvivla att 
tidigare inhämtade uppgifter i en redan existerande affärsförbindelse är tillförlitliga eller 
tillräckliga. En riskbaserad bedömning kan leda till att verksamhetsutövaren anser att 
risken i ett särskilt fall är hög och att skärpta åtgärder därför ska vid tas. Bedömningen kan 
också leda till att de grundläggande åtgärder som verksamhetsutövaren ska utföra kan 
göras mindre omfattande till följd av att risken bedöms vara låg. 
 
2.3 För att uppnå grundläggande kundkännedom (inklusive kännedom om kunden eller 
kundens verkliga huvudman är en PEP, en familjemedlem eller känd medarbetare till en 
sådan person) ska verksamhetsutövaren vidta samtliga ovan nämnda åtgärder men själv 
avgöra hur omfattande sådana åtgärder ska vara utifrån en riskbaserad analys... 
 
Skärpta åtgärder för kundkännedom 
2.8 Om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms hög eller om kunden 
eller den verkliga huvudmannen är en person i politiskt utsatt ställning, ska skärpta 
åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtas... 
 
2.10 Lagen anger två fall då det föreligger en presumtion för hög risk för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Detta är fallet när en affärsförbindelse etableras eller en 
enstaka transaktion utförs med någon på distans (distanskund) eller vid förbindelser 
mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES. 
 
Tidpunkt för kundkännedom 
2.14 Kontrollen av kundens och den verkliga huvudmannens identitet ska utföras innan 
en affärsförbindelse etableras. Under förutsättning att risken för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism är låg får kontrollen, om det är nödvändigt för att inte verksamhetens 
normala gång ska avbrytas, slutföras i nära anslutning till att en affärsförbindelse 
har etablerats. Kontrollerna ska dock vara slutförda så snart som möjligt, inom en begränsad 
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tidsperiod, efter den första inledande kontakten. Transaktioner eller motsvarande 
får emellertid inte utföras innan kontrollerna har slutförts. 
 
2.26 Verksamhetsutövaren ska vid kontrollen av den verkliga huvudmannens identitet 
även utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Utredningen ska vara så 
fullständig att varje fysisk person med mer än 25 % ägande (direkt eller indirekt) namnges, 
liksom de övriga personer som medlemmen har funnit utövar ett bestämmande inflytande 
över kunden. 
 
Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art 
2.28 Verksamhetsutövaren ska inhämta tillräckligt med information för att kunna bedöma 
hur det egna företagets tjänster ska användas av kunden och vad motpartens affärsverksamhet 
går ut på samt hur den bedrivs och vilken omfattning den har... 
 
Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser 
2.31 En verksamhetsutövare ska fortlöpande följa pågående affärsförbindelser genom 
att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med 
den kunskap som verksamhetsutövaren har om kunden, kundens affärs- och riskprofil 
och, om det behövs, varifrån kundens ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter 
och upplysningar rörande kontrollen ska hållas aktuella. 
 
Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås 
2.35 En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka 
transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbindelsen redan har etablerats 
ska den avslutas. Men det finns inget krav på att sedan länge etablerade giltiga affärsförbindelser 
ska avslutas om kundkännedom inte kan uppnås. Om det t.ex. inom ramen 
för en affärsförbindelse som följs upp uppstår osäkerhet om kundens identitet, ska i 
stället förnyade kontroller utföras. Om dessa kontroller misslyckas, ska verksamhetsutövaren 
överväga att lämna uppgifter till Finanspolisen. 
 
3 Granskningsskyldighet 
Inledning 
3.1 En verksamhetsutövare ska enligt lagen granska transaktioner som verksamhetsutövaren 
misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. 
3.2 I förarbetena till lagen anges att granskningsskyldigheten måste bedömas utifrån 
rapportörens verksamhet och ansvaret inom verksamhetsutövningen. Utgångspunkten 
för FARs medlemmar bör vara hur ett uppdrag ska utföras enligt god yrkessed. Om 
medlemmen inom uppdragets ram upptäcker omständigheter som ger upphov till 
misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism och misstanken kvarstår efter 
en närmare analys, ska detta rapporteras till Finanspolisen. 
3.3 Exempel på omständigheter som utlöser skyldigheten att granska transaktioner 
närmare kan vara: 
x Svårigheter att identifiera kunden (dyrbara kontroller, svårkontrollerade källor). 
x Betalningar som avviker från det normala (stora kontantbelopp, flera mindre betalningar 
i stället för en stor). 
x Onödigt komplexa transaktioner. 
 
3.6 Situationer där det typiskt sett kan förekomma transaktioner som kan motivera en 
närmare granskning och utredning kan vara om 
x kunden efterfrågar ovanliga tjänster utan att tillfredsställande förklaring ges, 
x kundens verksamhet byter ägare/styrelse frekvent utan rimlig förklaring,... 
 
4 Uppgiftsskyldighet 
4.1 Om det efter närmare analys kvarstår en misstanke om penningtvätt eller finansiering 
av terrorism, så ska medlemmen utan dröjsmål lämna uppgifter om alla omständigheter 
som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen... 
 
6 Meddelandeförbud 
6.1 Ett generellt meddelandeförbud gäller enligt penningtvättslagen, vilket innebär att 
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verksamhetsutövaren inte får röja för kunden eller någon utomstående att en granskning 
av en transaktion har genomförts, att uppgifter har lämnats till Finanspolisen eller att 
Finanspolisen har utfört eller kan komma att utföra en undersökning. Observera att 
meddelandeförbudet gäller även om ingen underrättelse lämnas till Finanspolisen efter 
genomförd granskning. Vid disciplinärenden eller andra ärenden får dock information 
lämnas till tillsynsmyndigheten. 
 
8 Straff 
8.1 Åsidosättande av bestämmelserna om granskningsskyldighet (avsnitt 3), uppgiftsskyldighet 
(avsnitt 4) eller meddelandeförbud (avsnitt 6) som sker uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet bestraffas enligt penningtvättslagen med böter. 
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att FAR:s uttalanden inte är särskilt bindande då de utgår från god 
revisionssed samt bedömningar från revisorn.  
 

3.2 Förväntningsgap avseende revision mellan myndigheter och revisorer    
 
Det finns flera definitioner av begreppet förväntningsgap tillämpat på revision; ett gemensamt 
huvudinnehåll är att redovisningsberättigade intressenters uppfattningar om revisionen inte stämmer 
överens med uppfattningar som revisorerna har (Öhman 2007, s. 130). Med redovisningsberättigade 
intressenter avses investerare samt övriga som har rätt att ta del av redovisningsinformation. (Dessa övriga 
intressenter är kreditgivare, leverantörer, kunder och myndigheter (Öhman 2007, s. 9,119).). Författaren 
inriktar sig på gruppen myndigheter bland de som betecknas redovisningsberättigade intressenter. 
Begreppet förväntningsgap kan beskrivas på flera olika sätt och författaren fokuserar på i vilken 
utsträckning revisorer ska inrikta sig på eventuella förbiseenden och oegentligheter.  
 
Hian Chye Koh (docent, Nanyang Business School, Singapore) och E-Sah Woo (författare) gjorde en 
litteraturöversikt över ämnet 1998 som täcker perioden från 1974 då begreppet först användes. Begreppet 
revisions-förväntningsgap tar sikte på att allmänheten förväntar sig att revisorer ska agera på ett sätt som 
skiljer sig från vad revisorerna själva anser. De studier som ingår i litteraturöversikten beskriver att 
allmänheten generellt sätt har högre förväntningar på revision och revisorer än vad de flesta revisorer anser 
är rimligt. Det vill säga revisorn uppfattas av allmänheten mer som en polis än en “reporter” av tillståndet 
för ett företags affärer. Detta har bidragit till att antalet och omfattningen av tvister mot revisorer har ökat. 
Chye Koh och Woo skriver att åtgärder måste vidtas för att minska allmänhetens förväntningar. De skriver 
även att med tanke på den nuvarande situationen är det troligt att revisions-förväntningsgapet kommer att 
fortsätt att vara ett stort problem för många år framåt (Chye Koh & Woo 1998, s. 152). Att ett 
förväntntinsgap fortsatt föreligger mellan revisorer och allmänheten bekräftas av senare studier, bl.a. en 
från Singapore som uttrycker att revisions-förväntningsgapet är särskilt stort för revisorns ansvar att 
förebygga och upptäcka bedrägerier (Best et al., 2001 s. 141). I överensstämmelse med dessa senare 
resultat av Best et al. (2001), visade erfarenheterna från Malaysia på ett påtagligt sätt ett förväntningsgap i 
frågor som rör revisorns ansvar (Fadzly och Ahmed 2004, s. 912). Dessa fann en stor åtskillnad avseende 
revisorns ansvar att upptäcka och förhindra bedrägerier. I Peter Öhmans doktorsavhandling från Sverige 
beskrivs att revisorer inte primärt utgår ifrån redovisningsberättigade intressenters behov. Revisorer anser 
att de gör det som rimligen kan krävas av dem med hänsyn till lagar och andra riktlinjer (Öhman 2007, s 
iii). Även en studie från Egypten och en från Iran bekräftar tidigare studier om att det råder ett 
förväntningsgap vad gäller revisorers ansvar för att upptäcka respektive bekämpa bedrägerier (Dixon et al., 
2006 s. 293 och Pourheydari & Abousaiedi 2011, s. 74).      
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3.3 Selektionsmodell  av Korsell  2003 samt tolkning av Hawkins 
 
Brottsförebyggande rådets selektionsteori som nedan kommer att beskrivas är uppbyggd utifrån Korsell 
och Hawkins studier genomförda 2003 samt 2002. Hawkins studie används av Korsell för att beskriva att 
selektionsbegreppen kan ömsesidigt påverka varandra, se figur 2 nedan där begreppen i rutorna har streck 
mellan sig (ömsesidig påverkan). Enligt modellskissen nedan är selektion beroende av fem faktorer. 
Grunden för bekämpning och kontroll av brott utgör de tre faktorerna överst till vänster, som benämns 
strukturella. Första faktorn är den övergripande kriminalpolitiska strategin för ekobrottsbekämpning. 
Strategin får genomslag för vilka brott som prioriteras och bekämpas, utformningen av lagstiftning samt 
organisationerna som finns för brottsbekämpning och kontroll. Eftersom brottsbekämpning och kontroll 
vilar på regler har lagstiftningen betydelse för selektionen. Reglernas straffrättsliga utformning svarar för 
vilka gärningar som är kriminaliserade. Reglernas konstruktion är förutsättningen för lagföring och 
utredning av brott. Vilka rättsliga befogenheter kontrollverksamhet har påverkar selektionen. 
Organisationerna som ansvarar för brottsbekämpning och kontroll spelar en väsentlig roll för hanteringen 
av brottslighet, dvs. från kontroll och andra åtgärder som leder till att brottsmisstankar formuleras hela 
vägen till fällande domar. Vilka organisationer, hur de är organiserade och vilka uppgifter de har styr i hög 
grad selektionen av brottsligheten. På skissens högersida är de faktorer som rör det dagliga arbetet med 
hanteringen av ärenden hos organisationer. En indelning görs mellan egenskaper hos dem som handlägger 
ärendena – myndighetsperspektivet – och hos brotten eller ärendena. I rutan egenskaper hos 
organisationen för brottsbekämpning och kontroll finns faktorer som tillämpad strategi inom myndigheten 
och vilka incitamentsstrukturer som finns. Egenskaper hos ärendet fokuserar på faktorer som 
gärningsmannens person, hur allvarligt brottet är och hur svårt det är att upptäcka, respektive utreda 
(Korsell 2003, s. 39-40).    
 
 

 
 
Figur 2: Selektionsmodell enligt Korsell. Källa: Korsell 2003 s. 39  
 

3.4 Brottsförebyggande rådets studie 2011  
 
Brottsförebyggande rådet genomförde en studie i ämnet med titeln ”Penningtvätt – rapportering och 
hantering av misstänkta transaktioner” år 2011. Studien ingick i forskningsprogrammet ”tillgångsinriktad 
brottsbekämpning” och är skriven av Daniel Vesterhav (projektledare), Lars Korsell (enhetschef Brå), 
Anders Stenström (utredare) och Johanna Skinnari (enhetsrådet). Fyra metoder har använts i 
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undersökningen, dessa var intervjustudier, registerkörningar, aktstudier och fokusgruppseminarier. Endast 
en av dessa intervjustudier beskrivs nedan, denna bestod av totalt 29 intervjuer. Av dessa var 13 intervjuer 
med personer som arbetar med penningtvättsrapporter hos Finanspolisen. De återstående 16 intervjuerna 
var av myndighetspersoner som har någon form av kontaktyta mot Finanspolisen. Dessa var 
Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten inklusive Säkerhetspolisen, 
Tullverket och Försäkringskassan (Brå 2011, s. 10,14,18). Studien undersökte hur FIPO arbetar med de 
insända rapporterna och FIPO:s underrättelseuppslag till andra myndigheter (Brå 2011, s. 36,56,75). 
Studien granskade vidare hur verksamhetsutövarnas selektion ser ut och förklarade vad denna grundades 
på. Verksamhetsutövarnas resultat baseras till stor del på intervjustudien för projektet ”Tillgångsinriktad 
brottsbekämpning”, ”Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott” genomförd av 
BRÅ 2008 (Brå 2011, s. 18).     
 

3.4.1 Brottsförebyggande rådets selektionsmodell   
 
Selektion är ett begrepp för att beskriva utfallet av att olika faktorer skapar förutsättningar för samt 
påverkar och formar handlingar och beslut (Brå 2011). Denna modell består av fyra grupper: Lagstiftning, 
inre faktorer, yttre tryck och ärendets karaktär, som är faktorer för selektionen (Brå 2011, s. 31), jämför 
figur 3 nedan.  
  
 

 
 
Figur 3: Brottsförebygganderådets selektionsmodell. Källa: Brå 2011 s. 31   
 

3.4.2 Lagstif tning  

 

3.4.2.1 Lagstif tning – verksamhetsutövare stort ansvar  
 
Flertalet verksamhetsutövare har uppfattningen att penningtvättslagen är oklar och anser att det läggs ett 
för stort ansvar på enskilda befattningshavare i banker och företag att göra kvalificerade juridiska 
bedömningar (BRÅ 2011, s. 36,37).   
 

Lagstiftningens utformning påverkar vilken penningtvätt som fångas upp. Vad som upptäcks, 
rapporteras och hanteras från verksamhetsutövare och myndigheter beror på lagstiftningens innehåll 
och hur denna är formulerad. Lagstiftningen kring och definitionen av penningtvätt är betydelsefull 
(Brå 2011, s. 31, 32).  
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3.4.2.2 Avskaffandet av revisionsplikten 
 
Första juli 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Innan lagförändringen var samtliga 
aktiebolag skyldiga att ha en revisor. Utredningen som följde innan lagförändringen uppskattade 
kostnadsbesparingar för revision för företagen till omkring 5,8 miljarder kronor årligen. Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten var emot förslaget och pekade på att skattefelet möjligen ökar och att den 
ekonomiska brottsligheten kan breda ut sig. Utredningen ansåg att dessa myndigheters farhågor var 
överdrivna (SOU 2008:32, s. 13-14) (Statens offentliga utredningar).   
 
Ett privat aktiebolag behöver inta ha någon revisor om detta skrivs in i bolagsordningen. Detta gäller inte 
om bolaget uppfyller mer än ett av följande tre punkter enligt ABL 2005:551 (aktiebolagslagen).  
 
 

1. Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 
3, 

2. Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 1,5 miljoner kronor, 

3. Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 3 miljoner kronor.  

 

3.4.2.3 Revisorns tystnadsplikt  
 
Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om 
sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om 
det kan vara till skada för bolaget (ABL 2005:551).      
 

3.4.3 Inre faktorer 

3.4.3.1 Inre faktor -  faktorer hos de rapporteringsskyldiga verksamhetsutövarna 
förklarar vad som anmäls 
 
En hypotes som får svagt stöd i forskningen är att branscher med låg rapporteringsnivå, det vill säga som 
endast rapporterar ett fåtal misstänkta transaktioner, inte kommer i kontakt med kriminella eller svarta 
pengar. Denna hypotes förkastar studien och beskriver att flera av de lågt rapporterande grupperna visst 
kommer i kontakt med sådana pengar, men troligt är att transaktionerna smälter in i det dagliga 
handelsmönstret (Brå 2011, s. 38-39). Förutsättningarna att identifiera penningtvätt skiljer sig därmed åt 
mellan olika branscher. Branscher med långvariga kundrelationer, banker och delvis växlingskontor, har 
möjlighet att se mönster över tid. Kortvariga affärsförbindelser, såsom inom bilhandlare–, antikvitet - och 
fastighets – branschen, som endast gäller enstaka objekt har inte denna möjlighet (Brå 2011, s. 40).     
 
 

Inre faktorer är omständigheter hos aktören som rapporterar, samt ämbetsmän vid myndigheter. Detta 
kan komma till uttryck genom att det som uppmuntras och belönas får företräde framför mer 
långsiktiga eller diffusa mål. Detta gäller både myndigheter och verksamhetsutövare. För 
brottsbekämpande myndigheter brukar fokus inriktas mot kriminella dvs. personer som tidigare begått 
brott och som finns med i register, och ej mot personer som är oregistrerade för brott (Brå 2011, s. 32).   
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3.4.3.2 Inre faktor -  Resurser och utbildning 
 
Små företag bedömer sig inte ha tillräckligt med resurser att lägga på utbildning, administration och 
hantering av penningtvättsfrågor. Detta medför att rapportering från vissa branscher inte sker eller det sker 
med en låg kvalitét avseende rapporterna. Vidare sker även att transaktioner tillåts som enligt lag ska nekas 
(Brå 2011, s. 42). En jämförelse görs mot banker och växlingskontor som anordnar grundutbildning för 
nyanställd personal och där vissa även har uppföljande internutbildningar. En omständighet som gör att 
banktjänstemäns rapporteringströskel är låg är att dessa rapporterar till särskild befattningshavare inom 
banken som bedömer om rapporten ska gå vidare (Brå 2011, s. 43). 
 
Riktad information och uppsökande verksamhet ger möjlighet att öka rapporteringsfrekvensen. Det blev 
tydligt för fastighetsbranschen som till och med 2008 inte hade gjort någon enda anmälan. År 2009 
arrangerade fastighetsmäklarnämnden utbildningar om penningtvättslagstiftningen där bland andra 
Finanspolisen föreläste. Utbildningssatsningen syntes i statiken och år 2009 inkom 8 rapporter (Brå 2011, 
s. 43). Året därefter (2010) inkom 4 stycken, samt 2011 förelåg 8 rapporter från fastighetsmäklare 
(Finanspolisen årsrapport 2015).      
 

3.4.3.3 Inre faktor -  Lågrapporterande branscher 
 
En del branscher som rapporterar endast ett fåtal fall eller inga alls är obenägna att rapportera. Denna 
obenägenhet grundas antingen på företagsekonomiska skäl eller en känsla av obehag att rapportera. 
Utifrån företagsekonomiska skäl bedöms en alltför offensiv kontroll och granskning av kunden påverka 
företagets konkurrenssituation negativt, då kunden kan välja ett företag med lägre kontrollnivå (Brå 2011, 
s. 44). Utifrån obehagskänsla upplevs det för många som ett stort steg att rapportera, detta på grund av att 
rapportören ska avslöjas (Brå 2011, s. 44).        
 

3.4.3.4 Inre faktor -  Antagande om Finanspolisens resurser och dålig kunskap vad 
Finanspolisen vi l l  ha  
 
Vissa verksamhetsutövare ifrågasätter nyttan med att lägga ner resurser på att skriva rapporter eftersom de 
upplever att Finanspolisen redan har många rapporter som de inte har tid att gå igenom (Brå 2011, s. 44). 
Många verksamhetsutövare tycks ha åsikten att de transaktioner som de kommer i kontakt med inte är 
intressanta nog för Finanspolisen. Detta påverkar selektionen i form av att många branscher har dålig 
kontakt med och kunskap om Finanspolisens arbete, med effekten att verksamhetsutövare har dålig 
kunskap om vad Finanspolisen efterfrågar och vad som följaktligen bör rapporteras (Brå 2011, s. 44-45). 
 

3.4.4 Yttre tryck 

Yttre tryck från omvärlden (myndighet eller annan organisation) kontra ingen påverkan, förklarar hur 
penningtvätt upptäcks, rapporteras och hanteras. Brottsbekämpande myndigheter påverkas av sin 
omgivning (exempelvis brottsoffer, medier eller andra intressenter) och tenderar att prioritera 
omgivningens efterfrågan. Detta kan komma till uttryck genom att brottsbekämpande myndigheter 
prioriterar och lägger stora resurser på uppmärksammade prestigemål, viket ger mindre utrymme för 
mindre framträdande fall. Yttre tryck har en inverkan på verksamhetsutövare genom hur starkt deras 
incitament är att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner (Brå 2011, s. 31,33).     
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3.4.4.1 Yttre tryck – Anseende och krav  
 
Att förknippas med penningtvätt och oseriös verksamhet förstör anseendet, vilket verksamhetsutövare vill 
undvika. Vissa rörelser prioriterar detta högt då ett försämrat rykte kan leda till att kunder och 
internationella samarbetspartners går förlorade (Brå 2011, s. 45). Detta gäller främst för banker och 
växlingskontor som på grund av detta yttre tryck upprätthåller kontroll. För andra branscher är detta 
incitament inte lika starkt (Brå 2011, s. 45)   
 

3.4.4.2 Yttre tryck – Sanktioner   
 
Verksamhetsutövare vill inte riskera att utsättas för sanktioner på grund av att de bryter mot 
penningtvättslagstiftningen. För att incitamentet ska vara starkt krävs att verksamhetsutövarna vet att det 
finns en fungerande tillsyn och att påföljder döms ut (Brå 2011, s. 45). I BRÅ:s studie beskrev en 
verksamhetsutövare att kontrollen är så bristfällig att man nästan får intrycket av att rapporteringsansvaret 
är ”frivilligt”. Även flera intervjupersoner på Finanspolisen delar uppfattningen att antalet 
penningtvättsrapporter skulle öka om tillsynen förbättras genom mer uppsökande verksamhet och 
inspektioner på plats (Brå 2011, s. 45-46). Som exempel kan nämnas straffavgiften, om maximalt 50 
miljoner kronor som kan utfärdas mot en bank för brister i hanteringen av åtgärder mot penningtvätt (Brå 
2011, s. 46). Den 19 maj 2015 fick både Nordea och Handelsbanken straffavgifter om 50 och 35 miljoner 
kronor för brister i arbetet mot penningtvätt utfärdat av Finansinspektionen (Svenska dagbladet 2015).     
 
En del verksamhetsutövare har uppfattningen att det inte finns någon fungerande tillsyn och kontroll av 
rapporteringsskyldigheten. Om övriga incitament för att rapportera är svaga samtidigt som 
verksamhetsutövarna upplever detta är risken stor för att de väljer att inte rapportera misstänkta 
transaktioner (Brå 2011, s. 46). 
 

3.4.5 Ärendets karaktär 
 

3.4.5.1 Ärendets karaktär -  Transaktionernas karaktär bestämmer vad som rapporteras  
 
Ärendets karaktär påverkar selektionen genom att avvikande transaktioner och igenkända mönster 
rapporteras. Några tydliga bevis på att transaktioner är kopplat till brott brukar verksamhetsutövare i regel 
sällan beskriva. Banker och växlingskontor har identifierat vissa transaktionsmönster, exempelvis att 
många postväxelköp från ett företag inom byggbranschen kan indikera på svart arbetskraft. I de händelser 
där det är svårt att identifiera misstänkta transaktioner finns det en risk för att stora och ovanliga 
transaktioner rutinmässigt rapporteras istället för små transaktioner som skäligen kan antas utgöra 
penningtvätt. Även legitima transaktioner utan någon kriminell koppling rapporteras. Därmed speglar 
statistiken över penningtvättsrapporter inte på något sätt den faktiska penningtvätten utan endast de 
transaktioner som uppfyller rapportörens misstankar och rapporteras. Transaktioner som inte är 
framträdande eller sticker ut från det vardagliga flödet kan missas (Brå 2011, s. 48).    

Karaktären hos transaktionerna förklarar vad som upptäcks, rapporteras och hanteras. Tydliga och 
hanterbara egenskaper hos brott ökar förutsättningarna för att de utreds. Även bevismängden påverkar 
om brottet är hanterbart, vilket förenklar handläggningen. Tillvägagångssätteten vid ekonomisk 
brottslighet kan vara komplexa och åtskilliga ekobrott integreras i legalt företagande och kan därmed 
vara svårt att skilja från illegala aktiviteter. Även verksamhetsutövare med långsiktiga kundrelationer kan 
vara återhållsamma med att klassificera transaktioner som misstänkta (Brå 2011, s. 33,34).    
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3.5 Brottsförebyggandet rådets slutsatser avseende lågrapporterande branscher 
 
Många verksamhetsutövare har bristande kunskap om vad Finanspolisen är intresserad av och hur de 
hanterar en penningtvättsrapport. I praktiken är en misstänkt transaktion en onormal transaktion. Därmed 
anser BRÅ att begreppet penningtvätt ska avdramatiseras och tydligt förmedla att 
rapporteringsskyldigheten handlar om att rapportera misstänkta finansiella transaktioner som kan 
användas för att upptäcka och utreda olika underliggande brott. Finanspolisen och lågrapporterande 
branscher bör öka kommunikationen så att verksamhetsutövarna får förståelse för vad de bör rapportera 
(Brå 2011, s. 89-90).  
 

3.6 Tidigare studier från 2007 t i l l  2012 om revisorer tolkas mot selektionsteori  
 
Peter Öhman tar i sin doktorsavhandling ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och 
dilemman” från 2007 upp skadeståndsfrågan. Han beskriver att i Sverige arbetar revisorer enligt 
revisorslagen under obegränsat skadeståndsansvar i samband med att de genomför sin granskning och gör 
sina bedömningar och uttalanden (Öhman 2007, s. 30). Detta ansvar medför att revisorer gör klokt i att 
vara uppmärksamma på vad de gör, detta för att inte riskera kritik för sitt agerande. Detta medför att ett 
visst självbeaktande blir ofrånkomligt (Öhman 2007, s. 30). Han beskriver även revisorers oberoende 
kontra det ekonomiska beroendet av en klient och beskriver att det finns en risk att revisorer etablerar 
starka relationer med dem som revisorerna ska stå oberoende till. Detta då de företag som granskas också 
betalar revisorernas arvoden blir företagen revisorernas klienter med allt vad det innebär (Öhman 2007, s. 
28).  
 
Harold Hassink, Roger Meuwissen och Laury Bollen verksamma vid Maastricht University i 
Nederländerna har i sin studie “Fraud detection, redress and reporting by auditors” undersökt revisorers 
roll i bedrägerifall. En kvantitativ studie genomfördes där enkäter skickades till samtliga revisorer vid de 
trettio största revisionsbyråerna i Nederländerna. Total skickades 1218 enkätformulär, 326 svar erhölls (27 
procent) och av dessa var 296 stycken (24 procent) användbara (Hassink et al., 2010 s. 861). Studiens 
huvudsakliga forskningsfynd är att revisorer tycks upptäcka bedrägerier endast oavsiktligt eller 
slumpmässigt, vilket överensstämmer med tidigare genomförda studier enligt författarna. Att revisorer 
upptäcker bedrägerier beskrivs som en relativt sällsynt händelse. Enligt studiens forskningsresultat 
upptäcker en revisor ungefär ett bedrägerifall under en åtta års period. Vidare upplevs de revisionsbolag 
som inte är de fyra största upptäcka mer allvarliga fall av bedrägerier oftare än de fyra största 
revisionsbyråerna. Författarna beskriver att resultaten visar att de flesta revisorer inte har möjlighet att 
bygga upp kunskap inom området att upptäcka och rapportera bedrägerier (Hassink et al., 2010 s. 874-
875).    

I ett asiatiskt land uppdagades en omfattande utredning angående lånesvindel. Revisorn som var ansvarig 
för ett företags revision hade missat att rapportera att företaget erhållit brottsvinning som tvättats i ett 
grannland. Utredare fann tydliga skillnader i företagets kontoposter som revisorn borde ha upptäckt, 
exempelvis oförklarligt stora betalningar till och från den verkställande direktören. Inga leverans- eller 
lagrings-kostnader bokfördes någonsin för affärerna som påstods bedrivas och i ett fall föregick datumet 
för leverans av ”varor” till köparen datumet för försäljningen. Revisorn uppgav att denna/e misslyckats att 
notera någon misstanke eftersom denna/e bara tittat på årets slutsiffror för granskning av räkenskaperna 
(Ping 2010, s. 27).         
  
En masteruppsats genomfört av Erik Alyhr och Petter Nyström vid Umeås Universitet VT 2012 med 
titeln: ”Revisorers roll i arbetet mot penningtvätt – En undersökning om revisorers skyldighet att 
rapportera misstänkta transaktioner” finner vissa anledningar till varför revisorer sällan insänder 
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penningtvättsrapporter. Författarna intervjuade totalt nio respondenter, fem från myndighetshåll; 
Finanspolisen, Ökokrim (Norges motsvarighet till Finanspolisen), Brottsförebyggande rådet, Skatteverket 
och FAR och fyra revisorer fördelade på stora och små revisionsbyråer. De anledningar författarna 
kommer fram till angående revisorers rapporteringsgrad är till att börja med att revisorer jämställer en 
penningtvättsrapport i likhet med en brottsanmälan. En rapport om penningtvätt är emellertid inte samma 
sak som en brottsanmälan enligt aktiebolagslagen. Men denna uppfattning har revisorerna, vilket också 
medför att dessa känner ett behov av att ha ”mycket på fötterna” innan de agerar. Denna misstolkning kan 
bero på att revisorer inte vet vad Finanspolisen använder en rapport till. Finanspolisen arbetar med 
underrättelseverksamhet och detta innebär att inskickade rapporter matchas mot andra register och 
transaktionen undersöks om den kan utgöra ett led i brottslig verksamhet. Misstänks detta skickas 
rapporten vidare till berörd brottsenhet för vidare utredning. Därmed behöver inte en rapport leda till en 
penningtvättsdom, utan informationen kan användas i andra brottsutredningar. Författarna går vidare och 
klarlägger att utbildning och information är ett måste för att höja revisorers kunskapsnivå och medvetenhet 
om en penningtvättsrapport. Här kan en åtskillnad ses mellan Norge och Sverige. Flera uppmärksammade 
ekobrottsfall i Norge med hårda påföljder för revisorer har medfört ett större fokus kring 
penningtvättsfrågor. Norska revisorer skickar in betydligt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, 86 
stycken att jämföra med Sveriges 7 stycken år 2010. Även antalet närvarande vid penningtvättsutbildningar 
är rätt entydigt. Vid en utbildning om penningtvätt i Norge hösten 2011 deltog 1100 revisorer, i Sverige 
fick motsvarande utbildning ställas in på grund av lågt anmält intresse, varvid endast fyra revisorer anmält 
sitt intresse. Författarna tror att en ökad tillsyn enskilt genererar en positiv effekt på rapporteringsgrad och 
att viljan att lära sig följer naturligt ur detta. Tillsynen av revisorerna i Norge gör att dessa inte kan se 
mellan fingrarna. Författarna riktar ett konkret råd att Revisorsnämnden bör öka tillsynen av revisorers 
skyldigheter enligt penningtvättslagen för att öka revisorers rapportering, för revisorer vill troligen undvika 
repressalier från Revisorsnämnden. Vidare beskriver författarna att Finanspolisen måste få ut information 
till revisorerna förslagsvis via FAR. Finanspolisen ska främst förmedla vad en penningtvättsrapport är och 
hur myndigheten använder den (Alyhr & Nyström 2012, s. 61,65-67). 

 

3.6.1 Tidigare forskning utifrån selektionsmodellperspektivet  
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att sammanfattas utifrån Brottsförebyggande rådets 
selektionsmodell, se figur 4 nedan.  
 

3.6.2 Inre faktorer  
 
En av de ovan beskrivna studierna (Alyhr & Nyström 2012) har funnit att revisorer anmäler vid välgrundad 
misstanke, eller likställer en penningtvättsanmälan med en brottsanmälan, vilket gör att revisorer har en 
hög rapporteringströskel.  
 
BRÅ har beskrivit att lågrapporterande branscher kan uppleva en obehagskänsla och att de är oroliga för 
att det ska komma fram vem som rapporterat.  
 
Två tidigare studier (Hassink et al., 2010 och Alyhr & Nyström 2012) lägger fram att revisorer inte har 
möjlighet att bygga upp kunskap inom området att upptäcka och rapportera bedrägerier, och att utbildning 
och information är ett måste för att höja revisorers kunskapsnivå och medvetenhet om en 
penningtvättsrapport.    
  
Öhman 2007 beskriver skadeståndsansvar, att det byggs upp en relation mellan företaget och revisorn och 
att företaget betalar revisorns arvode som bakgrund till rapporteringsgraden.  
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3.6.3 Lagstif tning 
  
Avskaffandet av revisionsplikten kan ha inneburit att den ekonomiska brottsligheten möjligen breder ut sig 
enligt SOU 2008:32. Vidare upplevs lagstiftningen kring penningtvätt oklar i BRÅ:s studie. 
 
Revisor i ett faktiskt penningtvättsfall uppgav att denna/e misslyckats att notera någon misstanke eftersom 
denna/e bara tittat på årets slutsiffror för granskning av räkenskaperna.  
 

3.6.4 Yttre tryck 
 
Om verksamhetsutövare vet att det finns en fungerande tillsyn och att påföljder döms ut blir incitamentet 
starkt att inte bryta mot penningtvättslagstiftningen. En av de ovan citerade studierna riktar ett konkret råd 
att Revisorsnämnden bör öka tillsynen av revisorer. I BRÅ:s studie beskrev en verksamhetsutövare 
(framkommer inte inom vilken bransch) att kontrollen är bristfällig.  
 

3.6.5 Ärendets karaktär  
 
En studie i Nederländerna beskriver att revisorer sällan upptäcker bedrägerier. Revisorer vid de trettio 
största revisionsbyråerna i Nederländerna upptäckte ungefär endast ett bedrägerifall under en åtta års 
period.     
 

 
 
Figur 4: Tidigare forskningsresultat enligt selektionsmodell. Källa: Egen konstruktion 
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4. Empiriska resultatet av föreliggande studie  
 
 
I detta avsnitt kommer orsaker till revisorers rapporteringsgrad till Finanspolisen att klargöras. Empirin är 
uppdelad i tre av BRÅ:s fyra selektionsbegrepp, dessa är ärendets karaktär, lagstiftning samt inre faktorer.  
 
 
Empiriavsnittet inleds med ärendets karaktär omfattande fyra underavsnitt. Därefter kommer lagstiftnings 
påverkan på selektionen beskrivas med sex underavsnitt. Som avslutning beskrivs inre faktorer, detta med 
fyra underavsnitt. 
 

4.1 Ärendets karaktär   
 
I detta avsnitt beskrivs hur penningtvätt kan gå till och vilka tillvägagångssätt som används under avsnitten 
”Brottsvinster” och ”Penningtvättsstruktur svart arbetskraft”. Därefter beskrivs att revisorer under ett år 
betydligt oftare anmäler misstänkta brott till EBM än misstänkta transaktioner till FIPO, samt varför 
möjligen revisorer gör detta.     
 

4.1.1 Misstänkta transaktioner och döljande av dessa 
 
Vad är misstänkta transaktioner? Gällande penningtvätt handlar det om två olika typer av förfaranden, 
nedan benämnda som brottsvinster och svart arbetskraft. Antingen är det döljande av pengars ursprung 
knuten till kriminalitet såsom exempelvis rån, narkotikapengar, människosmuggling etc. Det andra 
alternativet är misstänkta transaktioner i form av löneutbetalningar till svart arbetskraft.  
 

4.1.2 Brottsvinster 
 
Jörgen Petersson (skatteverket) beskriver hur det brottsliga tillvägagångssättet brukar gå till. Pengar från ett 
brott (brottsvinst), exempelvis pengar från knarkförsäljning, vill investeras i den legala ekonomin. Då är 
första steget, placeringsskedet att få in pengarna i det legala finansiella systemet. Detta kan göras genom att 
sätta in pengarna på ett ”offshore-bankkonto” eftersom det är lätt att sätta in pengar mot en viss avgift. 
Därefter genomförs nästa steg, skiktningsdelen som kan ses som döljande delen, nämligen att dölja 
pengarnas ursprung. Pengarna transfereras mellan olika konton och mellan olika länder. Slutsteget är 
investeringsskedet, att exempelvis köpa företag eller fastigheter, då skrivs skenhandlingar som förklaring 
var pengarna kommer ifrån (se figur 5 nedan). Jörgen beskriver tillvägagångssättet på följande vis:                 
 
”När man väl har fått in de här pengarna på ett bankkonto någonstans, […] så börjar man dribbla med de 
här pengarna mellan olika länder, mellan olika konton […] som är fulpengar eller narkotikapengar. När 
man tycker att man har gjort det här tillräckligt mycket så går man in i nästa skede det är att man vill 
investera de här pengarna i legal verksamhet. Då är investeringsskedet att till exempel köpa fastigheter 
eller köpa upp nya företag som ser blanka fina ut på pappret. Och då upprättar man skenhandlingar de 
här pengarna har jag lånat ifrån ett visst företag, i ett visst land eller etcetera.” - Jörgen Petersson, SKM   
 
Samordnare på FIPO beskriver att stora transaktioner som vill döljas delas upp i mindre belopp. Vidare 
tar man inte emot en stor transaktion utan låter ett antal andra ta emot transaktioner. Därefter får man 
pengarna på något annat sätt av personerna som tagit emot transaktionerna.  
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Figur 5: Brottsvinster. Källa: Egen konstruktion   
 

4.1.3 Penningtvättsstruktur svart arbetskraft   
 
Kjell Jönsson beskriver en penningtvättsstruktur med svarta lönebetalningar enligt följande. Misstänkta 
transaktioner egentligen inte döljs utan att tillvägagångssättet är ett annat. Man startar flera bolag och kör i 
ett till två år och därefter skrotas bolagen, menar Kjell som benämner företagen som ”förbrukningsvaror”. 
Jörgen beskriver samma förfarande och beskriver i likhet med Kjell att man ”dumpar bolaget efter ganska 
kort tid”. Tillvägagångssättet är kopplat i kedjor hela vägen till storföretag (kontantbranscher, exempelvis 
byggbranschen) som spelar oförstående och tillvägagångssättet längre ner i kedjorna fortlöper berättar 
Kjell, se figur 6 nedan.   
 
”Ja dels så har man då ett antal steg så de som är högst upp kan alltid säga jag hade ingen aning om vad det 
var som pågick där, längre ner i kedjan då. Och sen är det helt enkelt så att företag som är längst ner där 
använder man bolagen som ja förbrukningsvaror så att säga. De där företagen finns ofta bara något år eller 
två. Så det döljs inte egentligen utan man kör på bara och sen går bolaget i konkurs när Skatteverket 
kommer med sina krav. Som de då oftast gör. Och då har man ett nytt bolag på gång.” – Kjell Jönsson, 
SKM  
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Kjell beskriver hur upplägget från den svarta marknaden till storföretagen ser ut. Stora välkända byggbolag 
som ska genomföra stora entreprenader lägger ut arbete på underentreprenörer. Dessa erbjuder sig att 
göra arbetet till ett väldigt lågt pris, där detta bygger på kalkylen att några skatter inte kommer att betalas. 
Första underentreprenören är något mindre väletablerad än huvudentreprenören och därefter går det i 
kedjor (kan vara långa) till mindre och mindre seriösa företag. Längst ner i kedjan hittas ”helsvarta” företag 
som endast finns i ett eller två år. Sådana bolag är oftast små företag som inte har någon revisor berättar 
Kjell. Michael vid EBM bekräftar Kjells åsikt och berättar att i bolag som används som ett kriminellt 
redskap inte har revisorer.      
 
”Det här kan då vara en kedja, ett stort väletablerat företag kan ju använda sig av en underentreprenör som 
kanske är något mindre väletablerad men som ändå har en snygg fasad så att inte huvudentreprenören ska 
tycka att det här verkar konstigt. Men sen då nästa bolag i kedjan kan ju vara lite mindre seriöst då och i 
sin tur kanske använda sig av en underentreprenör ännu längre ner i kedjan som är helsvarta eller det kan 
gå hur många steg som helts egentligen. Och så småningom kommer man ner till ett företag som 
överhuvudtaget bara skickar fakturor och sen så har man inga anställda och betalar ut svarta löner, helt 
enkelt.” – Kjell Jönsson, SKM   
 
Företag längst ner i kedjan använder sig av en så kallade målvakt. Jörgen beskriver att målvakter är 
utplacerade personer som inte vet vad bolaget gör med men som sätts i styrelsen för att ta skattesmäll och 
eventuellt bli föremål för en brottsutredning. Jörgens beskrivning av målvakter förtydligas av Kjell då det 
finns olika nivåer på målvakter, bland annat de ”straffimmuna” målvakterna. Dels finns det arbetande 
målvakter med lägre skulder och sen finns det målvakter som är ”missbrukare” eller utslagna personer 
med höga skulder. Den målvakt som ”sköter” bolaget eller bolagen långt ner i kedjan och betalar ut de 
svarta lönerna, byts ut innan konkursen sker (oftast efter ett eller två år) till en ”straffimmun” målvakt 
berättar Kjell. Henrik beskriver samma sak som Kjell berättat och säger att i början har man en ”ren 
målvakt som ser bra ut utåt”.   
 
”I de här sammanhangen så byts det oftast styrelse, och ibland byts det i flera steg. Det finns ju flera olika 
steg på de här målvakterna också. Man kan ju tänka sig att det finns en målvakt som kanske håller på med 
det här bolaget och använder sig av de här företagen på det här sättet och plockar ut kontanter och delar 
ut till folk. Men sen när de här bolagen är på väg att gå i konkurs då skickar man det vidare till en målvakt 
ännu längre ner på kedjan och det är oftast personer som vi kan säga är helt straffimmuna. Och de 
företagen står då med svartepetter när dessa bolag går i konkurs.” – Kjell Jönsson, SKM        
 
Henrik beskriver också företag med målvakt i styrelsen och beskriver att det kan vara någon annan än 
personer i styrelsen som har behörighet till bankdosan och genomför transaktionerna. Denna uppfattning 
har också samordnare på FIPO som i likhet med Kjell beskriver att transaktioner inte döljs utan 
problemet består i att veta vem som gör själva transaktionerna.  
 
”Transaktionen är alltid synlig. Men det gäller att hitta den. Utan det är på andra sätt man döljer, hur man 
transfererar pengar, liksom. Transaktionen finns det alltid spår av, den går alltid att hitta, den syns alltid. 
Men problemet är att se vem som har gjort transaktionen. Vem har den gått till? Bara för att du har ett 
bankkonto och en bankdosa, så kan någon annan lika gärna fått låna din bankdosa och göra 
transaktionerna. Då vet jag inte om det är du eller någon annan som har bankdosan. Om man då har ett 
företag som har bankdosa och man inte själv sitter i styrelsen och har bankdosan då är det omöjligt. 
Transaktionen är ju dold. Ja vi ser transaktionen, men vi vet inte vem som gör den. Och det är de som är 
problemet.” - Samordnare FIPO   
 
Michael vid EBM bekräftar den bild Kjell målar upp och berättar att bolag som används som ett kriminellt 
verktyg sällan har revisorer. Henrik Lundin bekräftar det Michael beskriver och säger följande:   
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”Penningtvätt förekommer väldigt mycket där vi ser det i små företag, sen tror jag det förekommer 
penningtvätt i ett annat sammanhang som är mycket mer sofistikerat, jag behöver bara säga Panama så vet 
du vad jag menar.” – Henrik Lundin, EBM 
 
Michael Målqvist beskriver små bolag i likhet med respondenterna ovan och tillägger att företag med hög 
kreditvärdighet kan köpas upp av ”förbrukningsbolaget” och dessa bolag används för att genomföra 
kreditbedrägerier. Michael beskriver på följande vis:    
 
”De kriminella kan även köpa bolag eller ta över bolag som har hög kreditvärdighet i syfte att tömma 
kassan och begå omfattande kreditbedrägerier till dess bolaget är förbrukat och en målvakt i styrelsen får 
ansvara för bolaget när brottsligheten uppdagas” - Michael Målqvist, EBM 
 
 

 
Figur 6: Penningtvättsstruktur svart arbetskraft. Källa: Egen konstruktion     
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4.1.5 Revisorer har en högre anmälningsfrekvens t i l l  EBM än t i l l  FIPO 
 
Antalet nyliga anmälningar från revisorer till Finanspolisen var 3 enligt Finanspolisens årsrapport 2015. 
Anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten är uppskattningsvis ungefär 50-60 stycken under 
2015 enligt Henrik Lundin. 
 
”Under 2015 kom det totalt in 29 stycken anmälningar till EBM Stockholm från revisorer om 
ekonomiska brott som är uppräknade i ABL 9 kap 42-44 §§ ABL. Det utgör uppskattningsvis hälften av 
alla anmälningar som EBM i Sverige får från revisorer.” – Henrik Lundin, EBM  
  
Ett brott som finns med bland aktiebolagslagen 9 kap 42-44 paragrafens hänvisningar är 
penningtvättsbrott. Henrik Lundin som uppskattningsvis ser hälften av alla anmälningar från revisorer har 
hittills, sedan lagstiftningen infördes första juli 2014, inte sett något sådant fall där en revisor anmäler 
penningtvättsbrott till Ekobrottsmyndigheten.    
 
Anmälningsplikten till Ekobrottsmyndigheten enligt lagstiftningen är mer omfattande och gäller flera brott, 
under det att anmälningsplikten till Finanspolisen avser specifikt den administrativa lagstiftningen om 
penningtvätt. Det tycks som att revisorer har lättare att misstänka oegentligheter än att specifikt avgöra 
vilket eller vilka brott det rör sig om. Detta kan delvis förklara rapporteringsgraden till FIPO se figur 7 
nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Antal anmälningar från revisorer till EBM (brottsanmälningar) samt till FIPO (misstänkta 
transaktioner). Källa: Egen konstruktion   
 
En möjlig anledning till rapporteringsnivån till FIPO, är att rapport för verksamhetsutövare vid misstanke 
om brott som ska skickas till EBM är synligt och dokumentet finns att se och ladda ner som fil på EBM:s 
hemsida. Rapportunderlaget som ska skickas till FIPO går inte att se på förhand, utan kontakt måste först 
tas med myndigheten (telefon eller mejl) och därefter skickas webbformuläret som ska insändas. Detta 
kan författaren inte med säkerhet uttala sig om men en möjlig hypotes kan vara att osäkerheten om vad 
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som efterfrågas och hur omfattande rapporteringen är gör att revisorer hellre rapporterar till EBM än till 
FIPO.   
 
Då författaren inte är verksamhetsutövare och ej är utsatt för någon penningtvättsmisstanke får författaren 
ej ta del av dokumentet eller sprida det. Enligt samordnare på FIPO är dokumentet kort, fem sidor och 
tar uppskattningsvis 5 minuter att fylla i. Först ska man fylla i alla uppgifter om sig själv som 
verksamhetsutövare. Därefter bifoga filer med transaktionen/erna, det vill säga kontoutdrag eller uppgift 
om varför transaktionerna ska genomföras. Slutligen uppgift om vem som genomfört transaktionerna. Är 
det transaktioner som någon gör på sina konton blir det givetvis kontoinnehavaren. Men om 
transaktionerna utförs av annan person än kontoinnehavaren utgör detta ett problem.  
 
Tillvägagångssättet att verksamhetsutövare måste ta kontakt med FIPO för tillgång till rapportformulär 
tycker samordnare på FIPO är ett bra tillvägagångssätt. Denna/e uttrycker att det är en säker 
rapporteringsmetod, då man vet vem som rapporterat. Att göra formuläret offentligt, förslagsvis på FAR 
(branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare), anser samordnare inte är 
lämpligt. Samordnaren tar ett exempel från England där denna/e beskriver att vem som helst kan skicka in 
en rapport. Myndigheten där blir översköljd med rapporter och så vill man inte ha det. Så samordnaren 
tycker inte att formuläret ska publiceras, för då kan det bli allmänt spritt och eventuellt leda till 
okynnesrapportering.  
 

4.2 Lagstif tning  
 
Under detta avsnitt beskrivs hur myndigheter och revisorer definierar misstänkta transaktioner, då 
penningtvättslagen inte föreskriver vad en misstänkt transaktion är. Vidare beskrivs hur lagstiftningen, 
avskaffandet av revisionsplikten, påverkat rapporteringen enligt respondenter. Därtill beskrivs lagstiftning 
som används innan anmälan till myndigheter görs. Slutligen beskrivs att en viss typ av revisorer, 
lagerbolagsrevisorer, inte följer penningtvättslagen.         
 

4.2.1 Hur definieras misstänkta transaktioner? 
 
Finanspolisens samordnare är tydlig på en punkt. Representant för FIPO definierar inte misstänkta 
transaktioner utan det är upp till verksamhetsutövaren att definiera dessa. Samordnarens egna uppfattning 
är dock att allting som en verksamhetsutövare inte förväntar sig av kunden, ett på något sätt avvikande 
betalningsmönster, är misstänkta transaktioner.   
 
”Det vill säga, han har hela tiden haft låga belopp på kontot helt plötsligt har han stora belopp. Han gör 
aldrig utlandsbetalningar helt plötsligt börjar han göra utlandsbetalningar. Den här kunden brukar växla två 
gånger om året, nu börjar han växla varje vecka. Alltså sådana grejer som helt plötsligt är avvikande. Det är 
en misstänkt transaktion.” – Samordnare FIPO 
 
Henrik Lundin beskriver ett företagskonto där det går in och ut belopp som saknar relevans med 
företagets normala verksamhet. 
 
”Det kommer periodvis pengar som kommer in och studsar ut ganska snabbt med ganska dåliga underlag 
som följd. Typ om du har en bilverkstad eller vad som helst och sen landar det pengar kanske då, det kan 
vara ett påstående om en egeninsättning tillexempel på 200 000 kronor som ganska snabbt åker vidare 
någon annanstans. Det kan vara exempel på att dölja pengar på olika sätt. Det skulle jag kunna säga är en 
misstänkt transaktion.” – Henrik Lundin, EBM  
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Henrik beskriver även ett annat exempel:  
 
”Antag att man köper en restaurangrörelse eller någonting. Och så dimper det in två miljoner kronor för 
att man ska köpa in inventarier eller så där från okänt håll. Kan också vara en form av penningtvätt och 
där kommer revisorer in lite grann, för där bör de vara uppmärksamma på, varifrån kommer de där 
pengarna, är det ett lån eller är det ett sätt för en kriminell att tvätta sina rånpengar eller någonting sånt där. 
Lite grann åt de hållet som man skulle kunna tänka sig är en misstänk transaktion.” – Henrik Lundin, 
EBM  
 
Jörgen Petersson, skatteverket beskriver misstänkta transaktioner som ovanliga transaktioner enligt 
OECD:s handbok.     
 
”Om man tillexempel får in en stor summa pengar från ett riskland i en viss valuta som man aldrig tidigare 
har fått in. Då ringer det en klocka det här är en ovanlig transaktion för just det företaget.” – Jörgen 
Petersson, SKM   
 
Kjell Jönsson kopplar genast ihop misstanke om penningtvätt med företag som inte lämnar deklarationer 
och som har målvakt i bolaget.   
 
”Ja om man tänker sig då att det kommer in en väldig massa pengar till ett företag som överhuvudtaget inte 
lämnar några deklarationer eller påstår sig bedriva någon verksamhet, är i högsta grad misstänkt. Ofta är 
det då så kallade målvaktsföretag.” – Kjell Jönsson, SKM  
 
Från revisorers håll uttrycker sig samtliga i linje med myndigheternas beskrivningar om avvikande 
mönster. En revisor gör detta men anser samtidigt sig inte veta hur en misstänkt transaktion egentligen ser 
ut.  
 
”Det är egentligen alla transaktioner som inte har med företaget eller det bolaget som jag reviderar att 
göra.” – Revisor A 
 
”Oegentligheter” – Revisor C  
 
”Någon transaktion och betalning och sådant som inte har överhuvudtaget med bolagets verksamhet att 
göra. Någon betalning som inte verkar hänga ihop med bolagets normala verksamhet.” - Revisor D 
 
”Ja man tänker mycket kontant omotiverat, kontanthantering. Lite grann så, alltså inte att det är misstänkta 
men det är då man börjar tänka det kan vara någonting.” – Revisor E 
 
”Ja vi har ingen egen definition vad en misstänkt transaktion är. Utan det är nog upp till var och en så att 
säga. Om det är oklart var pengar kommer ifrån, om det något som sticker ut. […] Men vi har inte någon 
egen definition och det är väl det som är problemet. Det är svårt att veta överhuvudtaget vad en misstänkt 
transaktion är, i det här regelverket.” – Revisor B  
 

4.2.2 Avskaffande av revisionsplikten 
 
Avskaffandet av revisionsplikten har inneburit en klar negativ påverkan på rapporteringen beskriver både 
respondenter vid myndigheter och revisorer. Henrik Lundin beskriver att avskaffandet av revisionsplikten 
har inneburit att mer än hälften av Sveriges aktiebolag idag saknar revisor samt att 85 procent av alla 
nystartade bolag idag, väljer bort revisorn. Det medför att den övervakande funktionen har försvunnit för 
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många bolag. Samtidigt beskriver en respondent att denna lagstiftning rundades då den fortfarande gällde 
med hjälp av vissa mindre seriösa revisorer.  
 
”Det blir mindre rapportering helt enkelt” – Revisor C   
 
Samordnare på FIPO samt Kjell beskriver mindre bolag där skattebrott utförs. Bolaget används endast i 
ett år eller liknande och några deklarationer skickas inte till Skatteverket. Sådana bolag omfattas inte av 
revisionsplikten, vilket påverkar i hög grad då företag som verkligen skulle bli rapporterade inte har någon 
revisor, vilket Kjell och samordnare på FIPO beskriver.    
 
”De har gjort att i de här mindre bolagen där det oftast är skattebrott, där de utförs. Till exempel man kör 
ett år eller liknande och sedan skiter man i att deklarera. Det är ju sådana bolag som idag inte omfattas av 
revisionsplikten.” – Samordnare FIPO  
 
Samtidigt beskriver Kjell att innan lagförändringen, det vill säga slopandet av revisionsplikten, så fanns det 
oseriösa företagare som anställde en viss typ av revisor. Dessa var revisorer i väldigt många bolag med 
samma ägare. Revisorerna var införstådda med syftet avseende företagen och gjorde inga anmälningar till 
varken Finanspolisen eller Ekobrottsmyndigheten. Detta steg med en införstådd revisor kan nu hoppas 
över.    
 
Det finns ju revisorer även auktoriserade som i högsta grad är inblandade i den här ekonomiska 
brottsligheten, får man lov att säga. Och det är ju ganska väl känt bland oss då som jobbade på 
Skatteverket, jag menar de var ju en kraftig granskningssignal faktiskt att man använder sig av vissa 
revisorer kan jag ju säga. Jaha är det den revisorn, ja då måste det vara något skumt. – Kjell Jönsson, SKM 
 

4.2.3 Revisorn ser inte transaktionerna   
 
Samordnare på FIPO beskriver att revisorn inte ser den löpande bokföringen, utan det är bokföraren som 
ser detta. Revisorn ser endast årsredovisningen, utgår ifrån styrelsens handlande och tar ut vissa 
revisionsbevis. Om då revisorn ”tar ut fel” revisionsbevis så ser denna/e inte de misstänkta 
transaktionerna.   
 
”Revisorn ser inte den löpande bokföringen i sin helhet utan det är bokföraren.” – Samordnare FIPO   
 
Samordnaren fortsätter och beskriver att i FAR:s rekommendationer för revision föreskrivs ej att ta ut 
revisionsbevis för att granska om företag följer penningtvättslagen och dess föreskrifter. 
Penningtvättsgranskning bör falla under god redovisningssed men denna är endast generellt formulerad. 
Det gör att revisorer inte tar ut ett sådant revisionsbevis. Andra transaktioner är lättare att granska 
beskriver samordnaren.    
 
Revisorer beskriver i likhet med samordnaren att en revisor inte granskar allting. Revisorer granskar 
väsentliga belopp, om det är något som ”sticker ut” och oftast granskar de inte basmaterialet eller 
transaktionerna. Nedan följer revisorernas beskrivningar:   
 
”Sättet man granskar på idag är ju väldigt analytiskt. Man går inte in och tittar på underlag så som 
betalningar och kollar på faktiska händelser utan man har höjt sig en nivå och ser liksom analytiskt på 
relationstal och allt sådant där. Och sticker det då inte ut så speciellt mycket transaktionerna, det är inte 
något enormt stort belopp, eller det är lika stort fel varje år då är sannolikheten ganska stor att revisorn 
inte hittar det.” – Revisor D 
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”Väsentliga belopp, vi granskar ju inte precis allting.” – Revisor A  
 
”Man ser stora och ovanliga transaktioner som man har anledning att fördjupa sig i, det gör man med 
jämna mellanrum. Men samtidigt så måste man inse att vårt arbete är att stickprovsvis titta på de väsentliga 
delarna. Man tittar ju inte på allting utan man tittar på väsentliga flöden […] tillexempel inköp om man nu 
köper och säljer saker från ett lager. Om man har många anställda så är det lönekostnader, så att då tittar 
man i huvudsak på dessa huvudrutiner. Vilket innebär att det kan finnas andra sidorutiner som är till 
mindre belopp som man tittar på mycket, mycket mindre.” – Revisor C 
 
”Vi sitter ju inte i transaktionsflödet som andra som är i det här regelverket. Jag gör ju inte redovisningen. 
Jag överför inga pengar. Så det här är liksom om man hittar transaktioner i den vanliga revisionen som 
sticker ut och ser konstigt ut så att säga.” – Revisor B  
 

4.2.4 Lagstif tning innan en anmälan görs t i l l  myndigheter  
 

4.2.4.1 Penningtvättslagen -  revisorers bedömning av kund  
 
Större revisionsbyråer likväl som enskilda revisorer lägger mycket fokus på att bedöma en kund innan en 
affärsrelation upprättas. Därmed anser de revisorer författaren intervjuat att de inte kommer i kontakt 
med, eller i vart fall får bort majoriteten av de företag där penningtvätt förekommer. Det vill säga 
revisorerna är mycket angelägna om sitt eller byråns renommé. Nedan följer ett antal citat.      
 
”Vi försöker att inte få in sådana typer av kunder som vi misstänker håller på med sådant, utan vi tar ofta 
in kunder som är bekanta till någon annan kund eller så. Eller går på referens. Det fokuserar vi väldig 
mycket på.” – Revisor A  
 
”Vad vi jobbar mycket med är kundkännedomen eller antagande av kund. Det är där vi gör mesta jobbet. 
Vi vill inte ha de här kunderna liksom. Innan man tar ett jobb så är det massa undersökningar av vad är 
det för människor, vad det är för styrelse och i vilka sammanhang.” – Revisor B  
 
”Men i första läget så är det så att man väljer sina uppdrag man väljer sina kunder och jobbar inte med folk 
som man tror eller känner har ett konstigt förflutet eller man träffas först och man känner att deras 
berättelse inte stämmer. Och då säger man du får gå till någon annan.” – Revisor D  
 
”Man ska inte ha sådana kunder helt enkelt.” – Revisor E 
 

4.2.4.2 Revisionsberättelse, erinran och avsägelse av uppdrag 
 
Revisor D uttrycker att revisionsberättelse, erinran och revisorsavgång är de verktyg som en revisor 
använder och att anmäla till myndighet anser denna/e inte är revisorns uppgift, se figur 8 nedan.   
 
”Revisionsberättelsen är ju huvudverktyget och revisionen avslutas med en revisionsberättelse och den blir 
allmän.[…] Det är ju själva aktiebolagslagens grundbult egentligen från vår sida sett. Så det är ett verktyg 
sen kan man då, om man undrar någonting så finns ju lagen om att skriva en erinran till styrelsen, som är 
den milda formen men ett ganska skarpt påpekande som då bolaget måste beakta, ha styrelsemöte om 
och så vidare och vidtar de då inte rättelser så hamnar det ofta i revisionsberättelser. Och sen så finns det 
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de här fallen då att man tycker att det stämmer inte av något mer allmänt fel, vanligtvis från företaget eller 
tvärtom. Då avgår man och är inte revisor där längre.” – Revisor D  
 
Kjell beskriver också att revisorer kan signalera med att skriva en oren revisionsberättelse. Kjell beskriver 
även revisorsavsägelser och säger att revisorer kan ha olika skäl till att avsäga sig uppdraget. Intressantast är 
revisorer som avsäger uppdraget sig i förtid. Dessa revisorer har då oftast inte fått något material att 
granska och därmed kan ingen revision göras. Då går det inte att vara revisor enligt Kjell. Revisor E 
beskriver att det finns många skäl till att avsäga sig ett uppdrag. I de flesta fall har man inte fått in någon 
bokföring eller det finns affärsmässiga orsaker. Därutöver kan det vara kopplat till någon form av 
misstänkt brottslighet, beskriver Revisor E. I sådana fall gör man sig av med den kunden, genom avsägelse 
av uppdrag berättar Revisor E.          
 
”Det finns ju alla möjliga skäl från att man, i de allra flesta fall så har man kanske inte fått in någon 
bokföring eller att det är affärsmässiga skäl. Alltså att det finns en massa andra möjliga skäl som inte har 
överhuvudtaget med penningtvätt att göra. Alltså så. Och sen finns det, där det är kopplat till någon form 
av misstänkt brottslighet, som inte är bokföringsbrott då.” – Revisor E  
 
Revisor D, med hänvisning till flera av denna/es kollegor, anser att rapportering till myndighet i det stora 
hela (EBM eller FIPO) inte ingår i deras revisorsuppdrag, detta trots att lagtexten föreskriver 
anmälningsplikt.   
 
”Vi har svårt att förstå varför vi ska vara polisiära i vår uppfattning det finns ju då myndigheter som är 
polisiära. […] Så därför så har de flesta av oss en väldig motvilja mot detta.” – Revisor D  
 
”Jag vill vara ägarnas revisor för så är lagstiftningen i grunden.” – Revisor D  
 
 

 
 
Figur 8: Bedömning av kund, revisionsberättelse, erinran och avsägelse av uppdrag är revisorns 
tillvägagångssätt innan anmälan till myndigheter görs. Källa: Egen konstruktion     
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4.2.5 Revisor för lagerbolag tar inte si t t  ansvar 
 
Samordnare på FIPO beskriver att det främst är lagerbolag (företag som bildas enbart för att säljas vidare 
till en ny ägare, (Bolagsverket, 2016)) eller övertagande av lagerbolag som är det stora problemet. Denna/e 
berättar vidare att det är där som de flesta av brotten sker enligt EBM. Många lagerbolagsförsäljare tillåter 
att ett bolag säljs med på pappret deras revisor. De låter därmed bolaget få starta utan en kontroll av vare 
sig verksamheten eller vilka företrädarna eller ägaren är. Samordnare på FIPO beskriver hur revisorerna 
för lagerbolaget fallerar i att bedöma sina kunder. Innan man inleder sitt uppdrag som revisor är man 
skyldig att lära känna sin kund (enligt punkten ovan ”revisorers bedömning av kund”). Revisorer ska förstå 
vilken typ av verksamhet som företaget ska bedriva, klargöra vem som är företrädare och faktisk ägare av 
bolaget. Men det görs inte beskriver samordnare på FIPO. Revisorerna för lagerbolag gör inte det de är 
skyldiga, utan verksamheten sätter igång och revisorn blir meddelad att bolaget har sålts och han avgår 
som revisor. Ofta genom revisorsavsägelse till bolagsverket.  
 
”Revisorn har inte brytt sig. Han har låtit ett bolag sätta igång med en verksamhet som han inte vet 
någonting om. Där tycker jag de ska bli mycket bättre för det är lagerbolagen som är de största 
problemen.” - Samordnare FIPO 
 

4.3 Inre faktorer  
 
Under detta avsnitt kommer inre faktorer som påverkar rapporteringen att beskrivas. Till att börja med 
beskrivs att revisorer har en hög rapporteringströskel för misstänkt penningtvätt, därefter beskrivs att 
revisorer är rädda för skadeståndsanspråk. Vidare beskrivs hot från kunder och slutligen förhållandet 
mellan revisorn och kunden.    
 

4.3.1 Hög tröskel för rapportering av misstänkt penningtvätt 
 
Lagstiftningens skrivelse om att rapportera på svag grund överensstämmer inte med de intervjuade 
revisorernas grundinställning. Uppfattningen från revisorers sida att rapportera om man i stort sätt är säker 
har en begränsande effekt på antalet inskickade rapporter. Både Revisor B och E beskriver att revisorer är 
lagda åt det hållet, att det ligger i ryggraden att man ska vara säker. Revisor C vänder på uttrycket och säger 
att det är obekvämt att rapportera på svag grund. Denna/e beskriver vidare att i det ögonblick man 
egentligen skulle anmäla misstänkt penningtvätt genomförs istället en stor kontroll internt på 
revisionsbyrån. Denna/e beskriver vidare att kontrollen kommer vara omfattande och höga krav kommer 
ställas innan en rapport skickas till FIPO.         
   
”Innan vi gör ett åtagande så vill vi vara säkra, eller mer säkra än misstanke i alla fall.” – Revisor D  
 
Revisor A går vidare i beskrivningen och säger att det i praktiken måste vara väldigt allvarligt för att man 
ska anmäla. Systematiskt tillvägagångssätt eller att det är uppenbart. Denna/e beskriver i likhet med andra 
revisorer att man inte ska vara fundersam utan nästan helt säker på att det är oegentligheter för att göra en 
anmälan.  
 
Revisor E beskriver i praktiken att även om man kan få en misstanke så kan man inte med en 
axelryckning anmäla. Utan man vill ta reda på varför, kan man verkligen misstänka det här? Därmed sitter 
man och vrider och vänder i flera timmar som man inte har betalt för beskriver denna/e. Revisorn 
beskriver vidare att ”det kan hända att man inte blundar för det, det gör man inte. Men det blir en 
integritetsfråga.”   
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Samordnare på FIPO beskriver revisorers rapportringströskel på samma sätt som revisorerna, att de vill 
vara säkra. Denna/e kommenterar det och riktar ett budskap till revisorer: ”Har du anledning att 
misstänka att det inte riktigt är bra. Gör rapporten. Du behöver inte vara helt säker.” 
 

4.3.2 Revisorers upplevda rädsla för skadeståndsansvar 
 
Intervjuerna visade att det råder stor osäkerhet huruvida revisorer kan bli ekonomiskt ansvariga vid en 
anmälan om penningtvätt eller ej. Flera intervjuade revisorer ansåg att uppdragsgivaren kan yrka på 
skadestånd gentemot revisorn i det fall den anmälde ej blir fälld. Två revisorer var övertygade om att 
uppdragsgivaren kan yrka ett skadeståndsansvar gentemot revisorn. En tredje revisor tror inte att något 
sådant kan förekomma men säger samtidigt att denna/e ej vet säkert. Revisorers rädsla för 
skadeståndsansvar bekräftas också av Henrik Lundin, EBM. Denna uppfattning om skadestånd delas inte 
av samordnare på FIPO. Denna/e anser att revisorers uppgifter är sekretessbelagda, därmed kan något 
skadeståndsanspråk inte utkrävas.     
 
Henrik Lundin, EBM, beskriver att revisorer är livrädda för att en felaktig anmälan kan leda till 
skadeståndsansvar. (Anmälan om misstänkt penningtvätt kan ej vara felaktig då det är myndighetens 
uppgift att avgöra om brott föreligger). Revisorer är rädda för skadeståndsanspråk då en skada för bolaget i 
fråga enligt revisorerna skulle kunna innebära höga skadeståndsbelopp. Revisor A och D beskriver att 
dessa idag är obegränsade. Revisor D sätter fingret på den upplevda rädslan genom att beskriva att om 
bolaget inte blir fällt för brottet så kommer företaget yrka skadeståndsanspråk, detta medför att revisorns 
yrkesmässiga rykte förstörs och hans ekonomi blir drabbad. Både revisor A och D tycker att det är 
orimligt att företaget kan yrka skadestånd och detta måste tas bort om man vill ha en förändring. Revisor A 
gör en liknelse vid polisanmälan av inbrott. Denna/e beskriver att inte blir en person som har fog att tro att 
han anmäler ett inbrott skadeståndsskyldig om det visar sig att det inte var ett inbrott. På samma sätt måste 
detta klargöras för revisorer, men så ser det inte ut idag. Revisor A beskriver vidare att om vi anmäler och 
det klargörs vara fel då kan vi åka dit för det.      
 
”Mitt yrkesmässiga rykte förstörs och min ekonomi blir drabbad.” – Revisor D  
 
FIPO beskriver att en penningtvättsrapport ger möjlighet att ställa frågor till alla som omfattas av 
penningtvättslagen. De kan få insyn i all typ av sekretess och de som får frågan är tvungna att svara. Då 
denna information är känslig så sammanställer FIPO detta så att det inte går att spåra vem som lämnat 
informationen. Därmed ska det inte gå att få reda på vem som rapporterat. Revisorn får inte tala om för 
kunden att han rapporterat och därmed får kunden aldrig reda på det berättar samordnaren på FIPO. 
Samtidigt beskriver Henrik Lundin på EBM att FIPO håller hårt i sina uppgifter och risken att bli avslöjad 
som rapportör är minimal. Men det finns ändå en risk att det senare i en förundersökning indirekt kan 
framkomma vem som gjort anmälningen. Så FIPO gör vad de kan beskriver Henrik Lundin, men det är 
trots allt vad revisorerna tror som gäller. ”Om de lever i en felaktig tro så gör de inga anmälningar för de är 
rädda i alla fall” berättar Henrik. Revisor A beskriver denna rädsla och säger att risken är större att man 
själv råkar illa ut om man anmäler för tidigt än om man avstår ifrån att anmäla om det är gränsfall. Rädslan 
för skadestånd gör att man ser mellan fingrarna om misstanken ej är övertydlig, revisorer väljer främst 
minsta risktagandet. Revisorer är rädda att med en anmälan göra skada och därför anmäls inte misstänkta 
transaktioner enligt lagstiftningens definition. Revisor A fortsätter att beskriva ”att så ska det egentligen inte 
vara, man ska anmäla även om man har en liten misstanke”. Men så är inte det faktiska tillvägagångssättet i 
praktiken.  
 
Revisor E tror inta att någon form av skadeståndsanspråk kan komma i fråga om en revisor anmäler 
misstanke om penningtvätt som inte leder till fällande dom. Denna/e beskriver att om man kan misstänka 
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någonting så är man skyldig att anmäla. Revisor E framhåller att en misstanke är anmälningspliktig och att 
revisorer har skadeståndsförsäkringar. Varken Revisor E eller Kjell känner till något dylikt skadeståndsfall.    
 

4.3.3 Hot från kunder 
 
En av respondenterna, Revisor E beskriver att denna/e känt sig hotad av en tidigare kund. Revisorn anser 
att sekretessen som utlovas från myndigheter är bra men samtidigt ställer denna/e sig frågande, ”hur 
många är det som har någon slags insyn i papperna?”. Det upplevs som en risk och det känns obehagligt 
beskriver revisorn. Revisor E beskriver på följande vis:       
 
I ett fall där jag inte kände kunden så bra så har jag känt mig hotad. Det var det här som hamnade hos 
ekobrott, som jag tror kan vara precis vad som helst. Han är dömd nu, men i alla fall. Då kändes det inte 
bra att han skulle veta det. Men då fanns det också andra inblandade konkursförvaltare och sådant så det 
var ju flera som gjort anmälningar då antar jag också. Så det var väl inte bara på mig men det känns inte 
riktigt… De är så klart att det kan vara en risksituation så är det faktiskt. – Revisor E 
 
Revisorn fortsätter snabbt att beskriva:  
 
”Ofta är det då kriminella. Alltså då är det kriminella. Om det är brott. Det här är liksom en kriminell 
person det finns ett nätverk runt omkring. Jag har ju pratat med andra revisorer i väst Sverige som har haft 
att göra med de här gängen och lite så. Och det förekommer hot helt enkelt. Det gör det ju. Så är det” – 
Revisor E  
 
Revisor D tror inte att sekretess från FIPO hjälper. Denna/e menar att förutom ägarna så är det revisorn 
som har insyn i bolagets ekonomi. Därmed tror Revisor D att risken för att kunden (företaget) misstänker 
revisorn är stor. Både revisor D och E uttrycker att det finns en risk för att företaget misstänker revisorn. 
Revisor C beskriver att företaget kan tro att revisorn ligger bakom rapporteringen då revisorn har en 
granskande uppgift. Revisor B ser ingen riskaspekt att rapportera misstänkta transaktioner till 
Finanspolisen.     
 

4.3.4 Kunden betalar revisorns lön 
 
Jörgen beskriver att revisorer sitter i en knepig sits eftersom de får betalt från den de ska granska. Det är 
en försvårande omständighet som gör att det inte är lätt att anmäla misstanke oavsett vilken misstanke det 
gäller. Kjell beskriver situationen på samma sätt som Jörgen och säger att ”man kanske inte vill bita i den 
hand som föder en”. Revisor E beskriver att ”man ska ta betalt samtidigt som man anmäler kunden för 
ekobrott vilket kan vara drygt”. Revisor E beskriver vidare att det är en svår situation då de upprättas en 
affärsmässig relation mellan kunden och revisorn.  
 
”Man vill inte misstänka sina kunder, eller man vill inte misstänka någon man känner, det är ju i sakens 
natur. Det här är någon som man kanske tycker är trevlig och man har, ja du vet så. Så man vill ju aldrig 
misstänka någon som man ändå har en relation till på något sätt, det gäller väl alla brott. Man vill hellre fria 
än fälla när det är folk som man känner. För det är det som är problemet man har ju liksom, det är inte så 
att man bara sitter med något papper. Det är svårt.” – Revisor E  
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5. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen att analyseras mot det empiriska materialet.  
 
 
Frågeställningen var att undersöka revision branschens penningtvättsrapportbenägenhet till Finanspolisen. 
Syftet med studien var att undersöka frågeställningen utifrån selektionsteori. Avsnittet inleds med att 
grafiskt fördela det empiriska resultatet av föreliggande studie i selektionsteorins fyra begrepp, nämligen 
lagstiftning, inre faktorer, ärendets karaktär och yttre tryck (Brå 2011, s. 31). Därefter kommer tidigare 
studier inom ämnet, som tolkats inom ramen av selektionsteorin, att jämföras med föreliggande studies 
resultat som kommer att diskuteras.       
 
Selektionsteorin omfattar fyra selektionsbegrepp och inom dessa kan flera faktorer förekomma.  
Till viss del beskrivs faktorer som inte ingår under selektionsbegreppet. Detta görs för att faktorer enligt 
selektionsteorin inte har vattentäta skott emellan sig, utan en faktor kan ömsesidigt påverka andra inom 
andra selektionsbegrepp. Denna synpunkt grundas på Korsells tolkning av Hawkins, där Hawkins 
beskriver att selektionsbegrepp kan ömsesidigt påverka varandra.        
 

5.1 Föreliggande studies empiri  sammanstäl l t  enligt  selektionsteori  

 
Figur 9: Föreliggande studies empiri sammanställt enligt selektionsteorin. Källa: Egen konstruktion    
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5.2 Tidigare studier jämförs mot föreliggande studie   

5.2.1 Inre faktorer  

5.2.1.1 Hög rapporteringströskel och skadeståndsrädsla   
 
Tidigare studie avseende revisorers rapportering till Finanspolisen har beskrivit att revisorer anmäler vid 
välgrundad misstanke eller likställer en penningtvättsrapport med en brottsanmälan (Alyhr & Nyström 
2012). Att revisorer har en hög rapporteringströskel för penningtvätt bekräftar även föreliggande studie 
och samtliga revisorer (A-E) beskriver att de vill vara säkra innan en anmälan görs och att de inte 
rapporterar vid låg misstankegrad. Något som tidigare forskning också tagit upp är rädsla för att skada det 
reviderade bolaget. Peter Öhman beskriver att revisorer i Sverige enligt revisorslagen arbetar under 
obegränsat skadeståndsansvar. Detta område har föreliggande studie undersökt ytterligare och författaren 
härleder revisorers höga rapporteringströskel till skadeståndsrädsla. Revisor A och D är övertygade om att 
uppdragsgivaren kan yrka ett skadeståndsansvar gentemot revisorn och dessa revisorer beskriver att 
skadeståndsbeloppen idag är obegränsade. Även Henrik Lundin, EBM beskriver att revisorer är livrädda 
för att en felaktig anmälan kan leda till skadeståndsansvar. Revisor E tror inte att något skadeståndkrav 
från kunden kan förekomma men säger sig samtidigt ej veta säkert. Intervjuerna visar att det råder stor 
osäkerhet huruvida revisorer kan bli ekonomisk ansvariga vid en anmälan om misstänkt penningtvätt, där 
den misstänkta transaktionen visar sig vara legitim. 
 

5.2.1.2 Hot från kunder  
 
Brå beskriver i sin studie från 2011 att lågrapporterande branscher kan uppleva en obehagskänsla och att 
de är oroliga för att det ska komma fram vem som rapporterat. I föreliggande studie beskriver revisor E att 
denna/e en gång känt sig hotad och beskriver att hot förekommer. Revisorn beskriver att brott och 
kriminella personer går hand i hand och då upplevs det som en risksituation att rapportera. Revisor D och 
E uttrycker att det finns en stor risk att företaget misstänker revisorn. Revisor C beskriver att företaget kan 
tro att revisorn ligger bakom rapporteringen då revisorn har en granskande uppgift. Sekretessaspekten 
ifrågasätts därmed till viss del av revisorerna i föreliggande studie, då företaget kan anta att revisorn anmält 
företaget. Revisor E sätter fingret på problemet genom att ställa frågan, ”hur många är det som har någon 
slags insyn i papprena?”.     
 

5.2.1.3 Kunden betalar revisorns lön 
 
Öhman beskriver att det finns en risk att revisorer etablerar starka relationer med dem som revisorerna i 
princip ska stå oberoende till. Detta då de företag som granskas också betalar revisorernas arvoden blir 
företagen revisorernas klienter med allt vad detta innebär (Öhman 2007, s. 28). Jörgen Petersson SKM 
beskriver i likhet med vad som framkommit i en tidigare studie att revisorer sitter i en knepig sits eftersom 
de får betalt från den de ska granska. Kjell Jönsson beskriver i likhet med Jörgen ”att man kanske inte vill 
bita i den hand som föder en”. Även revisor E beskriver situationen som svår.   
 

5.2.2 Lagstif tning 

5.2.2.1 Avskaffandet av revisionsplikten  
   
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten var emot förslaget om avskaffandet av revisionsplikten för små 
aktiebolag och pekade på att skattefelet möjligen ökar och att den ekonomiska brottsligheten kan breda ut 
sig (SOU 2008:32, s.13-14). I princip bekräftar samtliga respondenter i föreliggande studie att 
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lagstiftsförändringen, slopande av revisionsplikten för mindre aktiebolag, har påverkat rapporteringen 
negativt. En respondent i föreliggande studie beskriver att rapporteringen troligen ej påverkats så mycket 
men att förändringen har förenklat för kriminella. Då samtliga aktiebolag var skyldiga att ha revisor 
beskriver Kjell Jönsson SKM att oseriösa företagare (förbrukningsföretagsgrundare) anställde en oseriös 
revisor, som var revisor till väldigt många bolag tillhörande en viss ägare eller ett fåtal ägare. Dessa 
revisorer gjorde inga anmälningar till FIPO eller EBM. Därmed rundades lagstiftningen som då 
fortfarande var i bruk enligt Kjell. Han beskriver att steget mellan att ha en oseriös revisor som är 
införstådd med bolagets syfte eller som nu ingen alls inte är så stort. Slopandet av revisionsplikten för 
mindre bolag förenklar endast tillvägagångssättet för aktörer som utnyttjar förbrukningsföretag.  
 

5.2.2.2 Revisorn ser inte transaktionerna    
 
I ett asiatiskt penningtvättsfall där företaget erhållit brottsvinning som tvättats i ett grannland hade revisorn 
missat att rapportera. Utredare fann tydliga skillnader i företagets kontoposter som revisorn borde ha 
upptäckt, exempelvis oförklarligt stora betalningar till och från den verkställande direktören. Inga leverans- 
eller lagrings-kostnader bokfördes någonsin för affärerna som påstods bedrivas och i ett fall föregick 
datumet för leverans av ”varor” till köparen datumet för försäljningen. Revisorn uppgav att denna/e 
misslyckats att notera någon misstanke eftersom denna/e bara tittat på årets slutsiffror för granskning av 
räkenskaperna (Ping 2010, s. 27). Brå beskriver att transaktioner som inte är framträdande eller sticker ut 
från det vardagliga flödet kan missas (Brå 2011, s. 48). I föreliggande studie beskriver flera revisorer att de 
granskar ”väsentliga belopp” om det är något som ”sticker ut” och oftast så granskar de inte basmaterialet 
eller transaktionerna. Samordnare vid Finanspolisen beskriver att revisorer inte ser den löpande 
bokföringen och att revisorer inte tar ut revisionsbevis för att granska om företag följer penningtvättslagen, 
då FAR inte ger några sådana riktlinjer.    
  

5.2.2.3 Avsägelse av uppdrag  
 

Kjell Jönsson SKM och Revisor D samt E beskriver att avsägelse av uppdrag kan användas för att bli av 
med tvivelaktiga kunder. Vanligen har revisorn inte fått något ”material att granska” enligt Kjell Jönsson 
eller någon ”bokföring” från kunden enligt Revisor E. Enligt Revisor E finns det även affärsmässiga skäl till 
att avsäga sig ett uppdrag. Utöver dessa beskrivningar berättar Revisor E att det kan finnas skäl att avsäga 
sig sitt uppdrag på grund av att misstänkt brottslighet föreligger. Revisor D anser att rapportering till 
myndighet (EBM eller FIPO) inte ingår i revisorns uppdrag. Denna/e beskriver att om man upplever att 
någonting inte stämmer i form av ett ”mer allmänt fel” så avgår man som revisor för bolaget i fråga genom 
avsägelse av uppdrag.   
 
Författaren till föreliggande studie erhöll 100 revisorsavsägelser från Bolagsverket. Dessa skäl till avgång 
som revisorer angett delades upp i olika kategorier. Ena kategorin var ”Skäl till avgång – ej relevant för 
studien” som omfattade 77 avsägelser, andra kategorin var ” Skäl till avgång – relevant för studien” det vill 
säga återstående 23 revisorsavsägelser (se bilaga 7.3.1). Dessa 23 avsägelser bedömde författaren som 
intressanta. Av de 23 avsägelserna var de skäl åtta angivit enligt följande ”Får inte tag på kunden” eller ”Ej 
har lyckats etablera kontakt med bolagets nuvarande styrelse”. Fem avsägelser hade angivit ”Ej erhållit 
material för revision”. Fyra avsägelser hade skrivit ”Avgår pga väsentliga brister i den löpande 
bokföringen” eller ”Förutsättningar för fortsatt samarbete föreligger inte” mm. Författaren gör antagandet 
att dessa 100 avsägelser statistiskt avspeglar hela populationen det vill säga samtliga avsägelser som gjorts 
under ett år och resonerar utifrån det. Revisorsavsägelserna som författaren erhållit avser perioden från 
början av årsskiftet och framåt tills 100 avsägelser uppnåtts. Tidsperioden är möjligen ej representativ för 
hela året, men om vi antar detta framkommer ett intressant underlag. Enligt Camilla Bäckman vid 
Bolagsverket insänds uppskattningsvis 2000 – 3000 avsägelser från revisorer under ett år. Följande 
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antaganden görs: Total population: 2500 avsägelser. Tjugotre procent (23/100) är skäl som bör föranleda 
anmälan till EBM eller FIPO. Tjugotre procent av 2500 leder till 575 möjliga skäl som eventuellt borde 
föranleda anmälan till myndigheter (FIPO eller EBM), vilket är en mycket hög siffra. Om antagandena 
förändras till att minska både den totala populationen till 2000 avsägelser och procentsatsen till ca hälften 
(9,5 %) erhålls siffran 190 revisorsavsägelseskäl som möjligen borde ha föranlett anmälan. Även denna 
siffra är mycket högre än det totala antalet anmälningar från revisorer under 2015, som uppskattningsvis 
uppgår till maximalt 63 anmälningar (50-60 stycken anmälningar till EBM enligt aktiebolagslagen under 
2015 enligt Henrik Lundin och 3 stycken till Finanspolisen enligt Finanspolisens årsrapport 2015). Med 
detta som grund gör författaren antagandet att revisorer i större utsträckning avsäger sig sitt uppdrag och 
nöjer sig med detta och gör ingen anmälan till myndigheterna EBM eller FIPO. Författaren finner möjligt 
att revisorer använder redskapet ”avsägelse av uppdrag” i större utsträckning än att genomföra anmälan till 
myndigheter.           
 

5.2.3 Yttre tryck  
 
BRÅ:s studie har beskrivit att om verksamhetsutövare vet att det finns en fungerande tillsyn och att 
påföljder döms ut blir incitamentet starkt att inte bryta mot penningtvättslagstiftningen. Flera 
intervjupersoner på FIPO i BRÅ:s studie har uppfattningen att antalet penningtvättsrapporter från 
lågrapporterande branscher skulle öka om tillsynen förbättras. Alyhr och Nyström gav i sin studie det 
konkreta rådet att Revisorsnämnden borde öka tillsynen av revisorer. Detta för att öka revisorers 
rapportering, då revisorer troligen vill undvika repressalier från Revisorsnämnden. Alyhr och Nyström 
jämförde revisorers rapportering av misstänkta transaktioner i Sveriges och Norge. Flera penningtvättsfall 
där revisorer agerat på grund av yttre tryck i form av sanktioner uppdagades i Norge, där sanktioner från 
tillsynsmyndigheter används. Enligt författarna gav sanktionerna gentemot revisorer i Norge en påtaglig 
förändring av antalet anmälningar från revisorer, där anmälningsfrekvensen ökade.         
 
I föreliggande studie beskriver ingen av revisorerna oro för påpekanden från Revisorsnämnden, däremot 
från deras kunder. Författaren tolkar detta som att revisorer troligen inte känner sig granskade av 
Revisorsnämnden och att yttre tryck i form av sanktioner istället upplevs komma från företaget som 
kanske ska rapporteras. Revisorer beskriver att om dessa anmäler och en anmälan visar sig vara felaktig, så 
kan företaget yrka på skadestånd gentemot revisorn. Således tycks revisorer inte uppleva yttre tryck från 
myndighetshåll utan snarare från företagshåll, vilket har en omvänd påverkan på rapporteringen, nämligen 
att rapportering snarare undviks.  
 
Tidigare studier har också beskrivit att revisorer inte vet vad Finanspolisen vill ha samt att de inte vet hur 
myndigheten arbetar (Brå 2011, s. 44). Detta märks till viss del i revisorers sätt att uttrycka sig, där de 
implicit antar att en anmälan från dem leder till att rättsvårdande myndigheter inleder en förundersökning. 
Revisorer uttrycker att om en anmälan visar sig vara ”felaktig” så kan företaget yrka på skadestånd. Detta 
visar att revisorer tror att en anmälan om misstänkt penningtvätt går direkt till en förundersökning. Så 
arbetar inte Finanspolisen utan ett krav för vidare handläggning är att flera rapporter inkommit till FIPO 
mot samma person eller företag (se bilaga 7.1.2.1). Vidare arbetar myndigheten med uppskattningsvis 
endast 10 procent av samtliga penningtvättsanmälningar som insänds till FIPO under ett år (se bilaga 
7.1.2.1). FIPO:s penningtvättsregister är ett sätt för FIPO att bygga upp en misstanke och FIPO 
”misstänker” penningtvätt om flera verksamhetsutövare gjort anmälningar. Misstankegraden avseende 
penningtvätt är avsiktligt lågt ställd för verksamhetsutövare. Det är FIPO som ska avgöra om brott 
föreligger eller ej. Om revisorer skulle göra en felaktig anmälan och anmälan inte har sållats bort i 
Finanspolisens olika organisatoriska steg (se bilaga 7.1.2) leder detta till att vid handläggningen beslutar 
FIPO normalt att inte utreda ärendet vidare. FIPO utreder om brottslighet föreligger och om 
Finanspolisen skickar ärendet vidare (underrättelseuppslag eller operativ underrättelserapport) beror det 
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på att misstanken stärkts. Om ärendet slutligen går till en åklagare har en brottsanmälan upprättats och 
brottet har styrkts.  
 

5.2.4 Ärendets karaktär  
 
Tidigare forskning har beskrivit att penningtvätt är svårupptäckt. Hassink mfl undersökte revisionsbyråer i 
Nederländerna och fann att revisorer upptäcker ungefär endast ett bedrägerifall under en åtta års period 
(Hassink et al., 2010 s. 874). Föreliggande studie har utvidgat denna beskrivning om att penningtvätt är 
svårupptäckt genom att dela in penningtvätt i två generella huvudtyper. 
 
Penningtvätt är ett generellt begrepp som hänför sig till pengar från skattebrott, bokföringsbrott, 
bedrägerier, narkotikabrott, människosmuggling och rån m.m. Dessa uppräknade brott har i föreliggande 
studie delats upp i två kategorier beroende på hur tillvägagångssättet ser ut och därmed om 
transaktionerna döljs eller inte.  
 
Figur 10 på sidan 46 är en grafisk sammanställning av några resultat som studien funnit. Figuren består av 
tre figurer, figur 5 (”Brottsvinster”), figur 6 (”Penningtvättsstruktur svart arbetskraft”) och figur 8 
(”Bedömning av kund, revisionsberättelse, erinran och avsägelse av uppdrag är revisorns tillvägagångssätt 
innan en anmälan till myndigheter görs”) som är sammanlänkade till en stor figur. Utgångspunkten för 
figuren är revisorn. Figuren illustrerar vad revisorer gör innan en rapport skickas till myndigheter. Figuren 
visar också hur revisorer kommer i kontakt med misstänkta transaktioner. Figur 10 har två cirklar, där det 
med röd text står ”misstänkta transaktioner” och ”misstänkta brott”. Misstänkta brott ska anmälas av 
verksamhetsutövare enligt aktiebolagslagen till Ekobrottsmyndigheten och misstänkta 
penningtvättstransaktioner ska anmäls till Finanspolisen. I övriga cirklar i figur 10 står det med röd text 
olika brott, dessa hänförs till benämningarna ”brottsvinster” eller ”penningtvättsstruktur svart arbetskraft”.  
 
Den ena gruppen (brottsvinster) bestående av pengar från brottslig verksamhet såsom ”rån”, 
”människosmuggling” och ”narkotikaaffärer” mm. har ett döljande upplägg. Vid den andra gruppen 
(penningtvättsstruktur svart arbetskraft) bestående av ”skattebrott”, bokföringsbrott och ”bedrägerier” mm. 
döljs inte transaktionerna. Företaget är endast ”verksamt” under ett eller två år (se figur 10 sid 46).  
 
Gällande internationell penningtvätt (brottsvinster), där brottsvinster flyttas mellan länder och mellan olika 
konton, upprättas det vanligen skenhandlingar så att pengarna framstår som legitima. Denna typ av 
transaktioner anser författaren att revisorer har mycket svårt att upptäcka. Det kan vara så att ett företag 
inom valfri bransch agerar legalt men att företaget köps upp med brottsvinster. Företaget drivs därefter 
vidare fullt legitimt men förvärvaren eller en kompanjon till förvärvaren har köpt bolaget med svarta 
pengar. Det andra sättet (penningtvättsstruktur vid svart arbetskraft) är företag som startas med syfte att 
begå skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier. En respondent i studien beskriver dessa företag som 
”förbrukningsföretag”. Sådana bolag har i regel enligt respondenter inga revisorer och revisorer kan 
följaktligen då ej rapportera misstänkta transaktioner till FIPO. Således svarar ärendets karaktär 
(begreppet inom selektionsteorin) för att revisorer troligen har mycket svårt att upptäcka internationell 
penningtvätt och revisorer kan inte anmäla ”förbrukningsföretag” då dessa inte har någon revisor. 
 
Däremot kommer troligen en viss typ av revisorer, lagerbolagsrevisorer, för vissa lagerbolag i kontakt med 
dessa ”förbrukningsföretags” grundare då bolaget grundas eller överlåts. Skillnaden mellan att köpa ett 
lagerbolag eller att registrera ett aktiebolag via bolagsverket är att man omgående erhåller ett färdigt bolag 
med organisationsnummer. Samordnare på Finanspolisen beskriver att övertagande/köp av lagerbolag är 
ett stort problem, då mycket brottslighet kan begås i dessa övertagna bolag. Samordnare beskriver att 
revisorer för lagerbolag inte rapporterar enligt penningtvättslagen (selektionsbegrepp lagstiftning) trots att 
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FIPO vet att mycket brottslighet sker i dessa. Revisorer för lagerbolag liksom alla andra 
verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen måste lära känna sin kund innan en 
affärsförbindelse etableras (enligt penningtvättslagen och god revisionssed). Enligt samordnare på FIPO 
blundar dessa revisorer med att följa penningtvättslagen. Problemen med ”förbrukningsföretag” skulle 
avsevärt minska om dessa revisorer följde lagstiftningen.  
 

5.2.4.1 Revisorer gör f ler brottsanmälningar än anmälningar av misstänkta 
penningtvättstransaktioner 
 
År 2015 gjorde revisorer 3 anmälningar angående misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till 
Finanspolisen. Under samma period gjorde revisorer uppskattningsvis 50 till 60 stycken brottsanmälningar 
till Ekobrottsmyndigheten. Om revisorer ser penningtvättsbrott ska det anmälas till EBM. En fråga som 
kan ställas är om revisorer rapporterar penningtvättsbrott till EBM istället för misstänka 
penningtvättstransaktioner till FIPO? Revisorer har angivit i tidigare forskning såväl som i denna studie att 
rapporteringströskeln för misstänkt penningtvätt är hög. Revisorer anser att vid en anmälan om misstänkt 
penningtvätt ställs samma krav som vid en brottsanmälan. Då borde man kunna anta att revisorer anmäler 
penningtvättsbrott istället för misstänkta transaktioner. Så är dock ej fallet bekräftar Henrik Lundin. Han 
ser uppskattningsvis hälften av Sveriges alla anmälningar från revisorer och har hittills inte sett någon 
brottsanmälan avseende penningtvättsbrott inskickat av revisorer sedan lagstiftning infördes 1 juli 2014. 
Även detta visar att antalet anmälningar gällande penningtvätt ej är många från revisorer. 
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Figur 10: Grafisk resultat sammanställning. Källa: Egen konstruktion  
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5.7 Diskussion 
 

5.7.1 Utbildning för revisorer om oseriöst företagande?  
 
Två tidigare studier gör gällande att revisorer inte har möjlighet att bygga upp kunskap inom området att 
upptäcka och rapportera bedrägerier och att utbildning och information är ett måste för att höja revisorers 
kunskapsnivå och medvetenhet om en penningtvättsrapport (Alyhr & Nyström 2012, s. 65 och Hassink et 
al., 2010 s. 874). Utifrån de intervjuer författaren gjort med myndighetspersoner kan frågan ställas: Bör ej 
revisorer ha erfarenheter från arbete vid rättsvårdande myndigheter för att lättare upptäcka penningtvätt? 
En anledning till att revisorer rapporterar få misstänkta penningtvättstransaktioner är troligen att de ej har 
egna erfarenheter hur dessa utformas och därför svårt att spåra handlingarna. Revisorer borde ha 
utbildning även i hur oseriöst företagande organiseras.      
 

5.7.2 ”Förbrukningsföretag” 
 
Enligt Ekobrottsmyndigheten (se inledning) så används uppskattningsvis 7 procent av samtliga nystartade 
bolag i Sverige i kriminellt syfte. Uppgiften sammanställs utifrån att förra året gick totalt 7000 svenska 
bolag i konkurs, vid drygt 1000 av dessa fick konkursförhandlingarna ställas in på grund av bristande 
delgivning, detta enligt radioprogrammet ”I lagens namn”. Då Ekobrottsmyndighetens huvudinriktningar 
är skattebrott, bokföringsbrott, vissa typer av bedrägerier samt marknadsmissbruksbrott enligt Henrik 
Lundin, tolkar författaren att en relativt stor del av dessa 7 procent härrör från så kallade 
”förbrukningsföretag”. Personer som startar bolag, vilka enligt respondenterna i föreliggande studie har till 
syfte att kontinuerligt begå skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier, och försätter dessa i konkurs efter 
en tidsperiod av 1 till 2 år för att därefter starta nya bolag i samma syfte är ett stort problem. Patrik 
Liljekvist (kommissarie vid ekobrottsmyndighetens underrättelsetjänst, intervjuad i Ekots program ”I 
lagens namn”) berättar att samma individer kan gå in i företag efter företag trots att det finns många 
utredningar om ekonomisk brottslighet där dessa personer förekommit.  
 

5.7.2.1 Införa en lägre form av näringsförbud  
 
Eftersom myndigheterna känner till systematiska oseriösa företagsupplägg som görs av kända aktörer men 
som gällande lagstiftning ej lyckas förhindra, borde man överväga en ny form av näringsförbud eller dylikt. 
Till exempel en lagstiftning som ger rättsvårdande myndigheter möjligheter att förhindra aktörer att starta 
nya bolag om tidigare verksamheter inte avslutats på ett seriöst sätt. Exempelvis borde personer som 
figurerar i utredningar om ekonomisk brottslighet och som inte lämnat in årsredovisningar inte ha samma 
rätt som andra att starta nya bolag. Ett exempel vore tidsbestämt näringsförbud där sökande avkrävs 
redogörelse och förklaring för tidigare ouppklarade affärshändelser för att näringsförbudet ska hävas.  
 

5.7.3 Offentl ig länk eller inte   
 
Ekobrottsmyndighetens länk avseende anmälningar av brott är offentlig medan Finanspolisens länk för 
anmälningar av misstänkt penningtvätt inte är offentlig. Författaren ställer sig frågande till att kunna dra 
parallellen att en webblänk som görs offentlig skulle medföra att ”alla” rapporterar och inte som i dagsläget 
endast verksamhetsutövare, vilket samordnare på FIPO hävdar. Denna/e beskriver vidare att 
verksamhetsutövare ska rapportera och anmälningar från andra än verksamhetsutövare är otillåtet. 
Penningtvättlagtexten föreskriver att verksamhetsutövare ska rapportera och författaren tror inte att det 
skulle vålla problem att en länk görs offentlig. Möjligen kan författaren tänka sig att Finanspolisen har i 
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åtanke att ovälkomna aktiviteter såsom ”spam” och annat möjligen skulle kunna öka om webblänken är 
tillgänglig för alla. Med detta i åtanke förordar författaren att webbformulärets innehåll i utbildningssyfte 
borde göras offentligt i form av ett dokument på förslagsvis polisens hemsida. Verksamhetsutövare skulle 
då lättare förstå hur en anmälan går till och vad den innebär. Det skulle troligen ge revisorer bättre 
förståelse för handläggningen av penningtvättsärenden och kanske höja rapporteringsgraden. Vissa 
respondenter i föreliggande studie efterfrågar en kunskapshöjning inom området penningtvätt generellt. 
Detta har även tidigare studie tagit upp jmf. Alyhr och Nyström 2010. Dessa beskrev även att revisorer inte 
vet vad Finanspolisen använder en rapport till. En jämförelse kan möjligen göras mellan EBM och FIPO 
där EBM:s brottsanmälansblankett är offentlig medan FIPO:s motsvarande penningtvättsrapportsformulär 
inte är det. Att jämföra dessa kanske inte är helt korrekt då EBM:s brottsanmälansblankett omfattar fler 
brott än FIPO:s misstänkta penningtvätt och terroristfinansiering, men om man endast ser till antal 
anmälningar från revisorer till EBM respektive FIPO, så gör revisorer avsevärt fler anmälningar till EBM 
jämfört med FIPO. Detta kan vara en indikation att ett offentligt dokument är att föredra. Rapportörer får 
då bättre inblick i vad som ska rapporteras och möjligen hur uppgifterna används.  
 

5.7.4 Förväntningsgap avseende revision mellan myndigheter och revisorer analyserat 
utifrån selektionsteori  
  
Förväntningsgap avseende revision är ett begrepp som tar sikte på att redovisningsberättigade intressenters 
uppfattningar om revision inte stämmer överens med uppfattningar som revisorerna har (Öhman 2007, s. 
130). Detta gap mellan myndigheter och revisorer existerar och syns tydligt i Finanspolisens två senaste 
årsrapporter, där myndigheten skrivit att ”det är fortfarande en mycket liten andel av de 
rapporteringspliktiga företagen som rapporterar till Finanspolisen (Finanspolisens årsrapport 2014 s. 13 
och Finanspolisens årsrapport 2015 s. 15). I flertalet studier avseende revisions-förväntningsgap, särskilt 
gällande revisorns inriktning mot att upptäcka eventuella oegentligheter, har det beskrivits att det föreligger 
en stor åtskillnad i uppfattningar, jfr. bl.a. Chye Koh & Woo 1998, Best et al 2001, Fadzly och Ahmed 
2004, Dixon et al 2006, Öhman 2007, och Pourheydari och Abousaiedi 2011. Kan selektionsteori bidra 
till denna diskussion?  Med stöd av Hawkins beskriver Korsell att selektionsbegreppen (lagstiftning, 
ärendets karaktär, yttre tryck och inre faktorer) kan ömsesidigt påverka varandra. Med detta som 
utgångspunkt väljer författaren att lägga samman selektionsbegreppen lagstiftning och ärendets karaktär för 
särskild analys samt yttre tryck och inre faktorer för en annan analys. Detta görs istället för att analysera 
varje selektionsbegrepp självständigt, men notera även att dessa uppdelade analyser tenderar att 
sammanflyta.  
 
Begreppen lagstiftning och ärendets karaktär enligt selektionsteorin visar på många olika faktorer som 
påverkar revisorers rapportering till Finanspolisen. Dessa är penningtvättsstruktur avseende svart 
arbetskraft, avskaffandet av revisorsplikten för små bolag, revisorers bedömning av kund och granskning 
av transaktioner samt avsägelse av uppdrag. Kjell Jönsson SKM beskriver förbrukningsföretag i termer av 
”penningtvättsstruktur svart arbetskraft” och anger att små bolag inte har revisor och Michael Målqvist vid 
EBM instämmer och yttrar att bolag som ett kriminellt verktyg sällan har revisorer. Henrik Lundin EBM 
beskriver att myndigheten ser väldigt många små bolag där penningtvätt förekommer. Slutligen berättar 
även samordnare vid FIPO att avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag har inneburit att bolag 
som utför skattebrott inte omfattas av revisionsplikten. Därmed kan man säga att myndigheter ser att 
främst små bolag genomför penningtvätt, och dessa har inte någon revisor och kan således ej anmälas av 
revisor. Intervjuade revisorer i föreliggande studie beskriver att tvivelaktiga kunder gallras bort genom 
bedömning av kund enligt penningtvättslagen. Därutöver kan hypotetiskt tänkas att en revisionsfirma eller 
revisor i viss utsträckning inte upptäcker att en kund ägnar sig åt penningtvätt då revisorn inte ser 
transaktionerna. Revisorerna i föreliggande studie beskriver att de granskar om det är något som ”sticker 
ut”/”väsentliga belopp” och oftast granskar de inte basmaterialet eller transaktionerna.  
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Med detta sagt går vi över till att tänka oss ett mindre bolag med revisor där denna/e misstänker 
penningtvätt. Öhman har beskrivit att i Sverige arbetar revisorer enligt revisorslagen under obegränsat 
skadeståndsansvar i samband med att de genomför sina granskningar och gör sina bedömningar och 
uttalanden. Ansvaret för med sig att revisorer gör klokt i att vara uppmärksamma på vad de gör för att inte 
riskera att kritiseras för sitt agerande, och således blir ett visst självbeaktande ofrånkomligt (Öhman 2007, 
s. 30). Denne har också beskrivit att revisorer gör vad som rimligen kan krävas av dem med hänsyn till 
lagar och gällande riktlinjer (Öhman 2007, s. iii). Öhman tar ej upp penningtvättslagstiftningen specifikt då 
den tillkom senare. Författaren tror att då den aktuelle revisorn väljer mellan att anmäla till FIPO eller 
endast avsäga sitt uppdrag, väljs det senare alternativet, inte minst med tanke på den redogörelse om 
skadestånd som följer nedan.   
 
Då selektionsteorins begrepp yttre tryck och inre faktorer tillämpas på revisorers rapportering till 
Finanspolisen, visar det sig att rädsla för skadestånd är en avgörande faktor. Om vi ponerar att en revisor 
hittar oegentligheter i sin granskning av ett företag och dessa enligt penningtvättslagen skall anmälas till 
Finanspolisen finns olika alternativ, varvid olika skadeståndskrav skulle kunna (somliga ytterst hypotetiskt) 
drabba revisorn. 
 
Alternativ 1: Revisorn underrättar Finanspolisen medelst en penningtvättsrapport.  
Alternativ 2: Revisorn avsäger sig sitt uppdrag och gör ingen anmälan till Finanspolisen.  
 
I Alternativ 1 finns risken att företaget misstänker revisorn, något som revisor C, D och E understryker. 
Härvid tror sig revisorn riskera ett obegränsat skadestånd enligt Öhman samt revisor A och D, detta som 
påföljd av en eventuell skadeståndsprocess från företaget.    
 
I Alternativ 2 riskerar revisorn att bryta mot penningtvättslagen. Då måste tillsynsmyndighet bevisa att 
revisorn handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och om så är fallet döms revisorn till böter.    
 
Om man ser till åtskillnaderna mellan termerna: obegränsat skadestånd och böter samt misstänka och 
bevisa att revisorn handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, så är det inte svårt att se vilket av 
alternativen som utgör det minsta risktagandet och därmed möjligen blir revisorns val.                
 

5.7.5 Krit ik mot föreliggande studie 
 
Författaren hade som första ansats att brett undersöka hur penningtvätt i praktiken följs upp. Under 
arbetets gång visade det sig att ämnet var mer omfattande och komplext än vad författaren föreställt sig. 
Författaren tvingades fokusera studien till revisorers agerande. Intervjuscheman utformades brett och en 
del frågor kom inte att utnyttjas i analysen, intervjuschemat kunde varit mer fokuserat på vissa frågor. 
Författaren kan i efterhand konstatera att en mer ingående tolkning av undersöknings resultaten i ljuset av 
selektionsteorin borde ha varit möjlig att genomföra på ett grundligare sätt.  
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6. Slutsats 
 
Studiens sammanfattning presenteras och förslag till vidare forskning ges.   
 

6.1 Sammanfattning 
 
För att författaren skall kunna besvara sin frågeställning, kommer här att redovisas det centrala som 
framgick från intervjuerna med respondenterna. Frågeställningen lyder:  
 

• Varför avger branschen revision inte ett större antal penningtvättsrapporter till Finanspolisen? 

Det är svårt och tidsödande att granska penningtvätt. Revisorer anser att det inte ingår i deras 
arbetsuppgift. Det är tämligen riskfritt för revisorer att undvika rapportering. Revisorer anger att risken för 
att kunden yrkar skadestånd vid en felaktig anmälan bedöms som stor. Författaren har genom studien 
förstått att revisorer är långt mer lojala mot sina uppdragsgivare än gentemot rättsvårdande myndigheter.    
Författaren finner troligt att revisorer i stor utsträckning nöjer sig med att avsluta sitt uppdrag genom 
revisorsavsägelse då dessa finner oegentligheter än att de anmäler till Finanspolisen eller 
Ekobrottsmyndigheten. 
 

6.2 Förslag t i l l  vidare forskning 
 
Författaren har under arbetets gång fått vissa kunskaper om revisorers rapportering kring misstänkta 
transaktioner till Finanspolisen. Utifrån detta ges förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet.  

 
6.2.1 En studie om revisorsavsägelser el ler att  använda revisorsavsägelser för att  få 
kontakt med intressanta revisorer.  
 
Författaren har genom studien klargjort att studenter har möjlighet att beställa revisorsavsägelser från 
bolagsverket, jfr. metodavsnitt ”2.7 Praktiskt tillvägagångssätt vid insamling av data”. Författaren begärde ut 
100 revisorsavsägelser från Bolagsverket (se bilaga 7.5 egen avgång som revisor blankett). Av dessa 
avsägelser var 23 anledningar intressanta, då de i högre eller mindre grad kunde relateras till 
oegentligheter. En stor undersökning om revisorsavsägelser, kanske genom samtliga som verkställts under 
ett år eller halvår, bedömer författaren som av stort potentiellt intresse. Föreliggande studie, baserad på ett 
begränsat underlag, pekar på att revisorer kanske hellre avsäger sig sitt uppdrag än att anmäla till FIPO (se 
5.2.2.3 Avsägelse av uppdrag). En utvidgad studie om revisorsavsägelser skulle troligen mera ingående 
kunna utröna om så är fallet.   
 
Fyra avsägelser som författaren haft möjlighet att studera anförde följande skäl: ”Anledningen till att vi 
avsagt oss vårt uppdrag som revisorer i förtid är att bolagets ägare har meddelat att de överväger att 
framställa ersättningskrav mot oss. Detta innebär att det uppkommit en sådan omständighet att vår 
opartiskhet och självständighet som revisorer kan ifrågasättas”. Detta kan möjligen ses i ljuset av 
empiriavsnittet 4.3.2 Revisorers upplevda rädsla för skadeståndsansvar. Denna typ av avsägelse gjordes av 
revisorer vid stora revisionsbolag. Diskussionen angående skadestånd kanske mer inriktar sig gentemot 
stora företag än små, men författaren kan ej säga något bestämt, detta på grund av det ringa underlaget. 
Även detta förhållande bör vara möjligt att studera.   
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Bland revisorsavsägelserna som författaren erhållit förelåg en relativt stor grupp (40/100) med revisorer 
som angivit följande skäl: bolaget upphandlat revisionstjänster vid annan byrå, bolaget bytt ägare och 
önskar samma revisor i närstående bolag samt att revisionsuppdraget upphör i förtid på grund av att 
bolaget förvärvats av ny ägare. Av dessa anledningar var den sista den mest frekventa. Om man får tro 
samordnaren på FIPO är det möjligen så att dessa revisorer tjänstgör åt lagerbolag. Att genom 
ovanstående metod söka nå lagerbolagsrevisorer för en studie skulle kunna vara givande om än svårt, 
jämför empiriavsnittet 4.2.5 Revisorer för lagerbolag tar inte sitt ansvar. Att intervjua dessa kunde vara en 
uppgift för fortsatta studier inom ämnet, om detta vore möjligt att få dem att ställa upp på. Frågan som bör 
ställas är varför de står som revisorer för bolag de inte vet någonting om, tvärtemot vad gällande lagtext 
föreskriver, nämligen att etablera kännedom om kunden. Vad som sker är att lagerbolaget sålts och då 
revisorn får reda på detta avgår denna/e. Kopplat till vad andra respondenter beskrivit om främst små 
bolag där penningtvätt är synligt och att dessa används under en kort period, får det anses olämpligt att 
revisorn bara avgår utan kontroll av kunden. Att dessa revisorer ej skulle känna till oseriösa upplägg med 
lagerbolag är inte troligt. 
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7. Bilagor  
 
Under detta avsnitt redovisas bilagor. 
 

7.1 Hur myndigheterna arbetar med penningtvättsrapporter  
 
Detta avsnitt har valts att inte tas med i uppsatsens huvuddel och läggs därför som en bilaga. Det tas inte 
bort eftersom det förhoppningsvis ökar kunskapen kring ämnet och viss information med hänvisning till 
bilagan används i analysen. Avsnittet är uppdelat och varje del (förutom sammanfattningen nedan och sista 
stycket) börjar med hur Brottsförebyggande rådet i sin studie beskrivit de olika myndigheterna och 
därefter återges den föreliggande studiens egna data.     

 

7.1.1 Sammanfattning studiens empiri   
 
Det sker selektion från Finanspolisen (FIPO), Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten (EBM:s) arbete 
med operativa underrättelseuppslag från FIPO har historiskt (innan 15 augusti 2016) varit tidsödande. 
EBM:s arbete med operativa underrättelseuppslag som skickats vidare har varit tidskrävande för EBM på 
grund av att FIPO:s rapporter inte innehållit underlag såsom exempelvis kontoutdrag, vilket åklagare vill 
ha för att underbygga ett åtal. Därmed måste denna information som FIPO har men tar bort på grund av 
sekretess, på nytt begäras in från verksamhetsutövaren, vanligen en bank, beskriver åklagare vid EBM. 
Orsaken att FIPO har detta tillvägagångssätt är lagstiftningens krav att en underrättelseuppgift inte får ingå i 
en brottsutredning. Åklagares beskrivna tillvägagångssätt bekräftades av chefstjänsteman (AML compliance 
officer) vid en svensk storbank. Även EBM:s samordnare, som arbetar vid både FIPO och EBM:s 
underrättelsetjänst, bekräftar det ovan beskrivna problemet och beskriver att det varit ett problem under 
flera år. EBM:s samordnare beskriver att den 15 augusti 2016 genomfördes en lagstiftningsförändring (lag 
2016:774 om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet) och en förordning 
(Förordning 2016:775 om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet) med syfte att 
åtgärda problemet.     
 
Selektionen från FIPO är ganska omfattande. Av alla anmälningar som skickas in under ett år arbetas det 
vidare med uppskattningsvis 10 procent. Att FIPO selekterar bort många anmälningar av misstänkta 
transaktioner beror, förutom resursbrist, även på att ärenden avseende finansiering av terrorism prioriteras 
framför penningtvätt. Selektionen grundas även på att FIPO arbetar vidare med ärenden där flera 
anmälningar mot samma person eller företag skett. Således granskas vanligen inte misstänkta transaktioner 
om det inte föreligger flera anmälningar.    
 
Selektion från myndighetshåll sker främst från FIPO. Dock sker även en negativ selektion (utifrån 
penningtvättsgrunder) av Skatteverkets egna utredningar. Skatteverket utreder deklarationer samt 
årsredovisningar och är skyldigt att anmäla skattebrott och bokföringsbrott, men är idag ej skyldigt enligt 
lag att anmäla misstänkta penningtvättsbrott. Skatteverket kan och bör anmäla då det ser många misstänkta 
transaktioner men har ingen anmälningsskyldighet beskriver Jörgen (SKM). Han anser att en 
lagstiftsändring kanske framledes bör genomföras så att skatteverket även är skyldigt att anmäla misstänkta 
penningtvättsbrott till EMB. 
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7.1.2 Finanspolisen – inre faktorer påverkar selektionen  
 
Det stora inflödet av penningtvättsrapporter gör att FIPO måste välja ut vilka ärenden som bör granskas 
ytterligare. Finanspolisens organisation är uppbyggd i tre organisatoriska steg. Dessa är desk, beredning 
och handläggning, där FIPO sorterar fram de penningtvättsrapporter som utreds grundligare och kan 
komma att leda till underrättelseuppslag. Vid Finanspolisens desk arbetar administratörer som utför den 
första filtreringen av handlingar som skickats in. Desken tar del av och registrerar all inkommande 
information i form av penningtvättsrapporter och misstänkt terroristfinansiering. De ärenden som desken 
bedömer vara värda att arbeta vidare med går till nästa steg, beredningen. Deskens bedömning grundas på 
typologier, registerkörningar och tidigare erfarenheter hos bedömaren. Administratörerna vid desken 
genomför registerkontroll i polisregister och de använder vissa typologier. Om en av de uppräknade 
typologierna uppfylls kvalificeras den rapporterade transaktionen och slussas vidare till bredningen. 
Mellan desken och beredningen sker den största selektionen genom att handlingar som inte uppfyller 
kraven läggs till handlingarna så kallat ”ad acta” - resursbrist (dessa kan dock aktiveras på nytt vid behov) 
(Brå 2011, s. 55,56,57,62). Beredningen består av tre penningtvättshandläggare och en gruppledare 
(samordnare) som varje morgon går igenom insända ärenden från desken. Antalet ärenden varierar men 
ett ungefärligt riktmått är ett tjugotal om dagen. Huvudsaklig uppgift för beredningen är att prioritera och 
fördela ärenden på sig själva och sina kollegor efter vissa huvudinriktningar (Brå 2011, s. 57). Dessa var 
2009 följande:  
 
Tabell 2: Rikskriminalpolisens huvudinriktningar (Brå 2011, s. 63)  
Gäng – Organiserade kriminella som utnyttjar etablerat våldskapital och som begår grova brott, inte minst 
utpressning och systemhotande brottslighet.  
Österled – Kriminella grupperingar och nätverk med knytningar till östeuropeiska länder inklusive 
Ryssland med inriktning på bland annat narkotikahandel.   
Balkan – Kriminella grupperingar och nätverk som kommer från Balkanområdet och som bedriver grov 
varusmuggling, begår grova narkotikabrott och vapenbrott.  
Västerled – Kriminella grupperingar inom narkotikahandel med koppling till Sydamerika, Västeuropa och 
Västafrika. 
Människosmuggling – Fokus på mellanöstern och människohandel, främst för sexuella ändamål.  
 
De ärenden som går vidare från beredningen undersöks av handläggningen. Även i sista steget hos 
handläggare görs en bedömning om ärendet är värt att gå vidare med. Då ärendet passerat både desk och 
beredning får handläggarna ett ganska genomgånget ärende (Brå 2011, s. 58). Första steget en 
penningtvättshandläggare brukat vidta är att begära in kompletterande kontoutdrag och underlag för de 
transaktioner som bedöms vara intressanta. Arbetet beskrivs som att lägga ett pussel där en 
penningtvättsrapport utgör en pusselbit. Ju fler rapporterade misstänkta transaktioner tillsammans med 
kompletterande registerinformation, desto mer ökar penningtvättshandläggarens möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om typen av kriminell verksamhet. Exempelvis om en person redan har rapporterats och det 
kommer en ny rapport från en annan verksamhetsutövare. Lägg därtill en rapport från en mäklare och en 
äldre rapport från ett växlingskontor, så börjar ett mönster synas (Brå 2011, s. 58). Med uppgifterna 
försöker handläggarna stärka en misstanke och få ett tillräckligt underlag för att formulera ett 
underrättelseuppslag, som är Finanspolisens viktigaste uppdrag. Underrättelseuppslag är information och 
analysarbete sammanställt i ett dokument. Informationen består av penningtvättsrapporter, 
registerinformation samt information i form av kontoutdrag (Brå 2011, s. 58).   
        
Ett stort informationsinflöde till Finanspolisen är en förutsättning för att de ska kunna ta fram relevanta 
underrättelseuppslag. Om inflödet skulle öka leder detta sannolikt inte till att fler ärenden hos 
Finanspolisen skulle upprättas. Däremot medför den ökade informationsmängden i penningtvättsregistret 
att eventuella mönster och indikationer blir lättare att se (Brå 2011, s.60).  
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Vid Finanspolisens första organisatoriska steg, dvs. desken, riskerar individer som inte förekommer i några 
polisiära register att selekteras bort. Även okända penningtvättsmetoder som inte ingår i typologierna 
riskerar att selekteras bort (Brå 2011, s. 61). Senare vid beredning eller handläggning, då identifiering sker 
av brottstyper som inte har ett välkänt transaktionsmönster, brukar bedömning göras utifrån polisiär 
registerinformation eller sökningar i penningtvättsregistret. Detta gör att personer som redan är kända av 
polisen sedan tidigare selekteras fram (Brå 2011, s. 71).    
 
Finanspolisen prioriteringar sker efter Rikskriminalpolisens huvudinriktningar (se ovan) där främst 
terroristrelaterade ärenden, internationella förfrågningar samt arbeten inom särskilda projekt prioriteras. 
Rikskriminalpolisens prioriteringar väger tung då Finanspolisen avgör vilka ärenden som det ska skrivas 
underrättelseuppslag om. Mottagande myndigheter har därmed en reducerad påverkan på vilka typer av 
ärenden som resulterar i underrättelseuppslag (Brå 2011, s. 64). Detta har Skatteverket löst genom att ha 
en egen handläggare på plats hos Finanspolisen som identifierar skatteärenden. Skatteverket, och i 
förlängningen Ekobrottsmyndigheten, drar stor nytta av penningtvättsrapporterna. Andra mottagare 
riskerar att inte få lika stor mängd information då deras behov inte överensstämmer med Finanspolisens 
prioriteringar (Brå 2011, s. 65).  
 
”Target”-personer prioriteras oavsett vad det handlar om för typ av brottslighet (Brå 2011, s. 66). Dessa är 
särskilt utpekade personer som finns med på ”target”-listor/topplistor som myndigheter har tillgång till 
(Polisen 2014). Denna inriktning får konsekvensen att penningtvättsärenden avseende mindre allvarliga 
brott endast går vidare i Finanspolisens organisatoriska kedja om det handlar om en prioriterad individ 
(Brå 2011, s. 66).     
 
Finanspolisens system är sårbart och relevanta ärenden riskerar att inte hanteras om det uppstår 
personalbrist. Detta då penningtvättshandläggare har olika ansvarsområden, i och med det stora inflödet 
av ärenden läggs ärenden av en viss karaktär till handlingarna om ansvarig person inte är på plats. 
Handläggare har fullt upp med nya insända ärenden och ”resursbristärenden” hinner i princip aldrig 
genomgås (Brå 2011, s. 69).   
 
Penningtvättshandläggarnas tidigare erfarenheter har en avgörande betydelse för vad som prioriteras och 
upptäcks. Då hög arbetsbelastning råder, fokuserar handläggarna på ärenden som de är bekanta med och 
har en uppfattning om vad de kan komma att hitta. Denna inarbetade metod ökar effektiviteten, men nya 
trender och tillvägagångssätt riskerar att bli oupptäckta (Brå 2011, s. 73).   
 
För penningtvättshandläggare är det svårt att identifiera det underliggande brottet utifrån given information 
i form av aktuella och tidigare penningtvättsrapporter, registerinformation och kompletterande uppgifter. 
Detta medför att transaktion/erna som följer ett välkänt mönster är enklast att identifiera (Brå 2011, s. 71). 
Enklaste brotten att identifiera är skattebrott, andra brottstyper som är relativt enkla att identifiera är 
bedrägeri och narkotikahandel på internet (Brå 2011, s. 71). Andra brott som är svårare att identifiera 
riskerar att selekteras bort.   
 

7.1.2.1 Egen data -  Selektion inom Finanspolisen 
 
Samordnare på FIPO beskriver att uppskattningsvis 10 procent av samtliga rapporter som kommer in till 
Finanspolisen blir en ”produkt” (underrättelseuppslag eller operativ underrättelserapport) som skickas 
vidare till andra myndigheter. Samordnare beskriver resursbrist, att FIPO inte har så många handläggare 
och att prioriteringar görs. Någon närmare uppgift om antalet misstänkta anmälningar som organisationen 
arbetar med föreligger inte. Det beror på att det är svårt att veta antalet då Finanspolisen har ett visst 
organisatoriskt upplägg. En rapport (anmälan om misstänkt penningtvätt) gör nämligen att FIPO startar ett 
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ärende. Om flera rapporter från olika verksamhetsutövare avseende samma företag/person görs läggs 
rapporterna i samma ärende. Rapporter läggs även i samma ärende om de kan länkas samman till 
företaget/personen. Således kan ett ärende innehålla flera rapporter om misstänkt penningtvätt. 
Samordnare ger som exempel att hundra rapporter kan ingå i ett ärende. Slutligen kan flera ärenden 
läggas ihop till ett enda stort ärende, en så kallad ”slutprodukt”, som skickas vidare till andra myndigheter.   
 
”Man kan säga som så att ungefär 10 procent av rapporterna som kommer in, blir en produkt från oss.” – 
Samordnare på FIPO  
 
Samordnare beskriver att flera rapporter avseende samma företag eller person är ett kriterium för vidare 
handläggning. Endast en misstanke krävs för att en verksamhetsutövare ska rapportera misstänkt 
penningtvätt och dessa anmälningar bygger upp FIPO:s misstankeregister. Ärenden utreds först då flera 
anmälningar gjorts. Det är FIPO:s sätt att bedöma att ett beteende är misstänkt och behöver granskas.   
 
”Man kan säga som så att det är inte en rapport oftast som gör att det blir en vidare handläggning och det 
sedan blir en slutprodukt. Utan det är det här med att det blir flera rapporter som gäller samma person, 
samma företag det är då vi börjar.” – Samordnare FIPO  
 
”För får jag redan träff på en och det är någon annan verksamhetsutövare som rapporterar nu än mot 
första gången, då är det här ett konstigt beteende.” – Samordnare FIPO  
 
Samordnaren ger ett exempel och ger en fingervisning om antalet anmälningar som leder till vidare 
handläggning:  
 
”Misstanken är så låg att du kan bli rapporterad i morgon. För att du kommer och har sålt din bil och du 
kommer med 20 tusen till banken. Så har du en liten dålig dag den dagen så när kassörskan säger så här, 
var har du fått 20 tusen ifrån? Det ska du inte bry dig om! Säger du då. Då har du hamnat i en rapport. 
Kan ha hamnat i en rapport till oss. Och det är de som är grejen att alla kan hamna i vårt register genom 
en rapport. Men vi arbetar inte självklart med dem om inte du har gjort det här 10 gånger tidigare förstås. 
Men annars blir det ingenting.” – Samordnare FIPO  
 
Finanspolisens samordnare yttrar att finansiering av terrorism prioriteras framför penningtvätt.    
 
”Vi lägger självklart mest fokus nu på finansiering av terrorism och sen penningtvätt där vi kan ta pengar.” 
– Samordnare FIPO  
  

7.1.3 Skydd av källor leder t i l l  diffusa underrättsuppslag 
 
Alla uppgifter som finns att tillgå i ett underrättelseuppslag bedöms och Finanspolisen formulerar en 
slutsats kring dessa. Den viktigaste informationen står i regel verksamhetsutövarna för med utgångspunkt i 
deras rapporter om misstänkta transaktioner. Eftersom Finanspolisen arbetar med 
underrättelseverksamhet är de noga med att skydda sina källor. Därför framgår ofta inte alla uppgifter som 
ligger bakom slutsatsen i underrättelseuppslaget, vilket medför att vissa mottagare anser att 
underrättelseuppslagen är diffusa och utan skärpa (Brå 2011, s. 76). En intervjuperson från 
Ekobrottsmyndigheten uttryckte sig på följande vis:  
 
”Vi får alltså en liten faktaruta. Problemet är att eftersom det är så himla hemligt är det så knapphändigt att 
det knappt går att förstå vad de menar. Jag trodde först att det var något fel på min intelligens eftersom jag 
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inte förstod någonting, men det visade sig att våra spanare inte heller gjorde det. Man förstår inte vad som 
hänt.” – Intervjuperson Ekobrottsmyndigheten, BRÅ:s studie  
 
Problemet ligger i att skydda källorna samtidigt som underrättelseuppslagen ska vara förståeliga och tydliga 
så att de möjliggör för mottagande myndigheter att arbeta med dem. Flertalet intervjupersoner i studien 
efterfrågar mer genomarbetade operativa underrättelserapporter från Finanspolisen, detta till skillnad mot 
de underrättelseuppslag de får i dag (Brå 2011, s. 76). En intervjuperson från Ekobrottsmyndigheten 
uttryckte sig på följande vis: 
 
”Jag skulle vilja ha en mycket djupare analys. Jag vill ha kontoutdragen för de personer och bolag som det 
gäller. Jag vill också att man går ett led tillbaka och säger till banken att ni har skrivit en 
penningtvättsrapport om att det här bolaget har satt in 12 miljoner kronor under en kort period. Då skulle 
jag i analysen från Finanspolisen vilja ha att de här insättningarna kommer från det här byggbolaget som 
heter så och så.” Intervjuperson Ekobrottsmyndigheten, BRÅ:s studie   
 
Även kompletterande information i form av bakgrund och kontext tas bort. Tyvärr kan denna information 
ha betydelse för att bygga upp en helhetsbild inför ett beslut om att inleda en förundersökning (Brå 2011, 
s.77).   
 

7.1.3.1  Egen data – skydd av källor leder t i l l  diffusa underrättelseuppslag   
 
Charlotte och Michael, EBM, beskriver att FIPO före den 15 augusti 2016 inte skickade den information 
som åklagare behövde.  
 
“FIPO har historiskt sett tolkat sekretesslagstiftningen på ett sätt som gör att de inte har överlämnat den 
information och de underlag som är nödvändiga i våra utredningar, vilket har varit en stor källa till 
frustration på den brottsutredande sidan. Det har emellertid under 2016 skett en positiv förändring i 
FIPO:s syn på vilken information de anser sig kunna överlämna till den brottsutredande verksamheten 
och mer information överlämnas numera till utredningarna.” Michael Målqvist, EBM 
 
Michael beskriver vidare att även banker inte förstod varför myndigheten agerade som den gjorde. De 
blev som Michael och Charlotte beskriv det ett ”dubbelarbete”. De rapporter som skickas till EBM 
innehöll inte relevanta underlag, så myndigheten var tvungen att på nytt ta kontakt med banken/erna för 
att begära in handlingar som redan skickats till FIPO. Att EBM tar kontakt med banken för att begära ut 
dessa handlingar på nytt bekräftas av AML compliance officer vid en svensk storbank. Även EBM:s 
samordnare vid Finanspolisen bekräftar åklagarnas uppfattning och berättar att banker har påpekat att de 
redan skickat informationen.        
 
”När den tidigare synen på utlämnande av information från FIPO rådde överlämnade FIPO endast en 
operativ rapport med uppgifter om transaktioner och vissa slutsatser. Dock bifogades inte underlagen till 
sammanställningen vilket gjorde det omöjligt att kontrollera riktigheten i uppgifterna med mindre att 
underlagen begärdes in från bankerna. Detta fördröjde handläggningen hos EBM och skapade merarbete 
för bankerna som då fick göra om det arbete den centrala funktionen, eller säkerhetsavdelningen, redan 
lagt ner på att inhämta och sammanställa informationen. Av förklarliga skäl var varken EBM eller 
bankerna nöjda med den situationen.” - Michael Målqvist, EBM 
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Samordnare på FIPO beskriver hur FIPO arbetar:  
 
”Vi ställer frågorna och sammanställer det här på något sätt, så att det inte går att dels spåra vem som har 
sagt det. Men ändå ger vi så mycket hela tiden att man ska hela tiden veta var man skall gå ifall man skall 
bevisa någonting i ett brottsmål.” – Samordnare FIPO  
 
”En rapport tittar du inte bara på, utan du måste begära in material. Banker och andra svarar inte med 
vändande post, så varje ärende tar väldigt lång tid.” – Samordnare FIPO  
 
Michael och Charlotte anser att sekretesslagstiftningen bör tolkas på ett annat sätt. Som skäl beskriver 
Charlotte att de får samma information från banken fast senare. Michael beskriver det på följande vis:  
 
”Ett kontoutdrag innehåller naturligtvis känslig information om enskildas ekonomiska förhållanden, men 
inom ramen för en brottsutredning kan jag inte se att skyddsintresset gentemot den person som är 
misstänkt för brott väger över intresset att beivra brottligheten.” - Michael Målqvist, EBM 
 
Michael beskriver att FIPO endast skrev uppgifter om att ”det har satts in pengar på ett visst konto och att 
pengarna sedan har tagits ut av en viss person som uppvisat exempelvis blocket-annonser”. FIPO skickade 
inte kontoutdrag, de skickade inte heller någon faktura eller underlag till den blocket-annons som påstods 
vara osann. 
 
EBM:s samordnare verksam vid Finanspolisen bekräftar problemet som åklagare beskrivit och berättar 
ytterligare hur arbetet utförs:  
 
”Ofta har banker redan skickat den här informationen till Finanspolisen och det är inget underlag utan det 
är sådana här excelblad på kontoutdrag. Och det är inga befintliga riktiga kontoutdrag och det innebär att 
tittar man på sådana här excelblad så kan det vara så att vissa transaktioner kanske inte finns med.” – 
EBM:s samordnare på Finanspolisen 
  
EBM: samordnare beskriver vidare att:  
 
”Så för att åklagaren ska bli riktigt säker på att han/hon får all information som finns på ett kontoutdrag då 
måste man begära in samma information från banken. Och då är man garanterad att man får med alla 
transaktioner, då får man ett riktigt kontoutdrag.” – EBM:s samordnare på Finanspolisen 
 
EBM:s samordnare fortsätter att beskriva och berättar att två nya lagstiftsförändringar genomförts den 15 
augusti 2016 som har till syfte att åtgärda problembeskrivningen från åklagare. Lagen 2016:774 och 
förordningen 2016:775, om uppgiftsskyldighet vid samverkan av viss organiserad brottslighet. Kortfattat 
beskrivs dessa som sekretessbrytande rättighetslättnader mellan rättsvårdande myndigheter.   
 
”Det har varit en diskussion det här med vad man får lämna ut och inte lämna ut. Så det pågår än idag så 
att säga så det är inte klarlagt än. Fast nu kommer det en ny lagstiftning här från 15 augusti. […] Det har 
varit problem nu under de sista åren här, vad man kan lämna ut och inte lämna ut. Muntligen kan man 
lämna ut information men just det här dokumentation, handlingar, kontoutdrag det är det som har varit 
problem genom åren här, att lämna ut. Den här lagstiftningen ska underlätta det hela.” – EBM:s 
samordnare på Finanspolisen   
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7.1.4 Skatteverket viktig aktör som har mer at ge  
 
I BRÅ:s studie framkommer att underrättelseuppslag kan gå via Skatteverket som gör en fiskal utredning 
(skatteutredning) och därefter arbetar även ekobrottsmyndigheten med underrättelseuppslaget. Orsaken 
enlig intervjupersonerna är att skatteverket har stora resurser och dessutom möjlighet att genomföra 
revisioner (Brå 2011, s. 79).    
 

7.1.4.1 Egen data -  Skatteverkets egna utredningar   
 
Jörgen beskriver att en lagstiftsändring kanske bör genomföras så att skatteverket är skyldigt att anmäla 
misstänkta penningtvättsbrott till EBM. Skatteverket ser många misstänkta penningtvättstransaktioner då 
utredningar görs beskriver Jörgen.   
 
”Är det inte skatterelaterat så kan man anmäla penningtvättsbrottet, vi har ingen skyldighet inom 
Skatteverket enligt gällande lagstiftning, att anmäla penningtvättsbrottet men vi kan och vi bör anmäla 
penningtvättbrottet. Och då anmäler vi direkt till Ekobrottsmyndigheten.” – Jörgen Petersson, SKM 
 
”Framledes kanske det också skulle ingå i lagstiftningen att Skatteverket är skyldiga (skatteverkets 
revisorer) att anmäla misstänkt penningtvätt.” – Jörgen Petersson, SKM   
 

7.1.5 Egen data -  Myndigheters arbete med rapporter som FIPO skickar  
 
För att få en uppfattning om hur många ärenden som FIPO skickar till Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten under ett år ställde författaren frågan. Jörgen beskrev att Skatteverkets samarbete 
med Finanspolisen är uppdelat i tre olika typer. Den första är skatterelaterade ärenden där Skatteverket 
under ett år brukar utreda ett hundratal ärenden. Den andra typen är samverkansärenden mellan 
myndigheter där penningtvättsutredning och skatteutredning sker. Sådana ärenden brukar vara få, 
maximalt 10 stycken under ett år. Slutligen har Skatteverket ett samarbete med Säpo och Finanspolisen 
med ärenden gällande finansiering av terrorism. I sådana ärenden utreder Skatteverket endast den 
skattemässiga delen förklarar Jörgen. Under ett år brukar det kunna vara ett femtiotal ärenden avseende 
finansiering av terrorism. Jörgen svarade följande på frågan: hur många ärenden som kommer från 
Finanspolisen arbetar Skatteverket med under ett år?:     
 
”Jag skulle tippa på ett drygt hundratal, ja som är skatterelaterade. Sen har vi en del samverkansärenden 
där ingången är penningtvätt, så att säga. Det vi öppnar upp parallellt med penningtvättsbrottsutredning 
och skatteutredning. Och det har varit ett fåtal max 10 stycken. Ett tio tal. Men sen har vi de har, vi har ett 
femtiotal utredningar som sker mot dem här finansiering av terrorism om du har läst om det i tidningen. 
Då har vi en samverkan med Säpo och Finanspolisen även på den delen. Men då utreder vi bara den 
skattemässiga delen på de här misstänkta aktörerna.” – Jörgen Petersson, SKM 
 
Enligt EBM:s samordnare finns det två väger som en operativ underrättelserapport (brottsanmälan) når 
åklagare (författaren har tolkat och återger respondent nedan). Antingen upprättar FIPO en operativ 
underrättelserapport eller ett underrättelseuppslag. Processen avseende operativ underrättelserapport går 
till som så att först upprättas en ärendesammanställning på FIPO, exempelvis att en bank rapporterar en 
misstänkt transaktion (konto, kontoinnehavare, vilket belopp, vilken period och en liten förklaring varför 
de misstänker penningtvätt). Därefter upprättar FIPO en operativ rapport, denna skickas till nationella 
operativa avdelningen (NOA). Denna skriver en brottsanmälan och skickar den operativa rapporten till 
EBM:s mängdenhet som registrerar brottsanmälan och skickar den operativa rapporten till någon 
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kammare (åklagare). Det beskrivna tillvägagångssättet använde FIPO ej under 2015, med andra ord 
upprättade de inga operativa rapporter. Vad de däremot gjorde under 2015 var i enlighet med det andra 
tillvägagångssättet, upprättande av underrättelseuppslag. Ett underrättelseuppslag går till som så att först 
upprättar FIPO en ärendesammanställning. Därefter skriver FIPO ett underrättelseuppslag, som skickas 
till EBM:s mängdenhet som registrerar ärendet och skickar det till polisoperativaenheten på EBM (EBM:s 
underrättelsetjänst). Denna avdelning upprättar en operativ rapport (brottsanmälan) och skickar denna till  
någon åklagare på EBM. Enligt EBM:s samordnare på finanspolisen skickade FIPO ungefär 300 
underrättelseuppslag till EBM under året 2015, nationellt för hela myndigheten. Som tidigare nämnts 
skickade Finanspolisen inga operativa rapporter under 2015. EBM finns på fem olika platser i landet, 
varav en av avdelningarna är i Stockholm. EBM:s underrättelseenhet vid Stockholm upprättade under 
2015 ungefär 20 operativa underrättelserapporter. Hur många operativa underrättelserapporter som övriga 
av EBM:s fyra enheter upprättade under 2015 kunde ej respondenten svara på.   
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7.2 Intervjufrågor t i l l  myndigheter 
 
INTERVJUFRÅGOR TILL FINANSPOLISEN 
 
1. Vad är Din yrkesroll inom Finanspolisen? 

§ Hur länge har du varit verksam inom Finanspolisen? Innan du började arbeta på Finanspolisen 
vad arbetade du med då? 

 
2. Hur ser Dina arbetsuppgifter ut? 

§ Vilka typer av företag eller branscher arbetar Ni med? 
 
4. Kan Du kort beskriva finanspolisen och samarbetet med andra myndigheter?  
 
5. Rapporterna – webbformuläret vad består de av?  

• Vad ska fyllas i?  
• Hur tror ni revisorer ser på detta?   

 
6. Hur arbetar ni med penningtvättsfrågor gällande misstänkta transaktioner? 
 
7. Hur definierar ni misstänkta transaktioner? 
 
8. Av misstänkta transaktioner som skickas in till Er, vad indikerar på penningtvätt? 
 
9. Hur döljer man misstänkta transaktioner? 
 
10. På polisens hemsida står det att ”penningtvätt ofta är en gränsöverskridande kriminell 
verksamhet”. Av misstänkta transaktioner som troligt är penningtvätt, hur många är inom 
landets gränser? 

• Hur tror ni detta påverkar revisorers rapportering?   
 
11. Inom vilka företag eller branscher är penningtvätt mest förekommande? 
 
12. Hur många av rapporterna som kommer in till Finanspolisen arbetar Finanspolisen 
uppskattningsvis med under ett år? 
 
13. Hur ser prioriteringarna ut gällande penningtvättsärenden? 

§ Hur ser selektionen ut och varför ser det ut på detta vis? 
 
14. Penningtvätt är straffbelagt sedan 1 juli 2014 – Vad tror ni lagstiftsförändringen kommer ha 
för effekt eller påverkan på revisorer? 
 
15. Hur viktig tycker ni denna lagstiftningsförändring är? 
 
16. Förändringen av lagstiftningen, har den ändrat Era arbetsmetoder?  

§ Hur har metoderna ändrats? 
 
17. Har lagstiftningen en verkningsfull utformning? 

§ Anser ni att det finns brister och i så fall vilka? 
 
18. Vad tror ni är förklaringen till att få misstänkta transaktioner rapporteras? 
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19. Tror ni att rapporteringsgraden med nuvarande lagstiftning kommer öka, minska eller förbli 
oförändrat? 

• Varför? 
 
20. Vad tror ni skulle krävas för att rapporteringsgraden skall öka? 
 
21. Lagförändringen som genomfördes 2010 gällande att mindre aktiebolag inte behöver någon 
revisor – Hur tror ni detta påverkar rapporteringen? 
 
22. Sverige är rankad på tredje plats med lägst korruption – Hur ser ni detta mot den låga 
rapporteringen? 

§ Finns det något samband mellan rapporteringsgrad och korruption, tror ni? 
 
23. Utöver de frågor Vi har ställt vilken fråga eller frågeställning saknar Du? 
 
24. Nu har vi med våra frågor försökt förstå, varför rapporteringen från revisorer är låg och 
möjliga förbättringsåtgärder. Kan du som avslutning sammanfatta de viktigaste du sagt.  
 
 
Vi tackar för att ni tog Er tid att hjälpa vår undersökning. Stort Tack!  
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INTERVJUFRÅGOR TILL EKOBROTTSMYNDIGHETEN 
 
1. Vad är Din yrkesroll inom Ekobrottsmyndigheten? 

§ Hur länge har Du varit verksam inom Ekobrottsmyndigheten? Innan Du började arbeta på 
Ekobrottsmyndigheten vad arbetade Du med då? 

 
2. Hur ser Dina arbetsuppgifter ut? 

§ Vilka typer av företag eller branscher arbetar ni med? 
 
3. Kan Du kort beskriva Ekobrottsmyndigheten och samarbetet med andra myndigheter?  
 
4. Hur arbetar ni med penningtvättsfrågor gällande misstänkta transaktioner – rapporter från 
finanspolisen och rapporter direkt till er?   
 
5. Av Finanspolisens ärenden vad är skillnaden på de ärenden som hamnar hos Er, polisen 
respektive andra myndigheter?   
 
6. Hur definierar/bedömer ni misstänkta transaktioner? 
 
7. Av de penningtvättsärenden som skickas in till Er från Finanspolisen, vad indikerar på 
penningtvätt, (som kan leda till fällande dom)?  
 

• Vi försöker ha samma uppbyggnad på frågorna.  
 
8. Hur döljer man misstänkta transaktioner? 
 
9. Hur ser typ exemplet ut för små respektive stora företag som ägnar sig åt penningtvätt?  

• Kännetecken och markörer?  

10. Hur ser ditt råd ut till företagare för att undvika samarbete med oseriösa företag som ägnar 
sig åt penningtvätt, i olika skeden?   
 
11. På polisens hemsida står det att ”penningtvätt ofta är en gränsöverskridande kriminell 
verksamhet”. Av misstänkta transaktioner som troligt är penningtvätt, hur många är inom 
landets gränser? 
 

• Hur tror ni detta påverkar revisorers rapportering?   
 
12. Inom vilka företag eller branscher är penningtvätt mest förekommande? 
 
13. Hur ser sambandet ut mellan oseriöst företagande och penningtvätt? 

• Finns det ett direkt samband eller ej?  

14. Hur många ärenden som kommer från Finanspolisen arbetar Ekobrottsmyndigheten 
uppskattningsvis med under ett år? 

• Har ni något statistiskt underlag, som ni kan delge oss?   
 
15. Hur ser prioriteringarna ut gällande penningtvättsärenden?  

• Hur ser selektionen ut och varför ser det ut på detta vis? 
 



 63 

16. Penningtvätt är straffbelagt sedan 1 juli 2014 – Vad tror Ni lagstiftsförändringen kommer ha 
för effekt eller påverkan på revisorer? 
 
17. Hur viktig tycker ni denna lagstiftsförändring är? 
 
18. Har lagstiftsförändringen ändrat Era arbetsmetoder? Och hur har metoderna ändrats? 
 
19. Har lagstiftningen en verkningsfull utformning? 

§ (Anser Ni att det finns brister och i så fall vilka?) 
 
20. Vad tror ni är förklaringen till att få misstänkta transaktioner rapporteras från revisorer?  
 
21. Tror ni att rapporteringsgraden med nuvarande lagstiftning kommer öka, minska eller förbli 
oförändrat? 

• Varför?  
 
22. Vad tror ni skulle krävas för att rapporteringsgraden från revisorer skall öka? 
 
23. Lagförändringen som genomfördes 2010 gällande att mindre aktiebolag inte behöver någon 
revisor – Hur tror Du detta påverkar rapporteringen? 
 
24. Sverige är rankad på tredje plats med lägst korruption – Hur ser ni detta mot den låga 
rapporteringen? 

§ Finns det något samband mellan rapporteringsgrad och korruption, tror ni? 
 
25. Utöver dem frågor Vi har ställt vilken fråga eller frågeställning saknar Du? 
 
26. Nu har vi med våra frågor försökt förstå, varför rapporteringen från revisorer är låg och 
möjliga förbättringsåtgärder. Kan du som avslutning sammanfatta de viktigaste du sagt.  
 
Vi tackar för att Ni tog Er tid att hjälpa med vår undersökning. Stort Tack! 
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INTERVJUFRÅGOR TILL SKATTEVERKET 
 
1. Vad är Din yrkesroll inom Skatteverket? 

§ Hur länge har Du varit verksam inom Skatteverket? Innan Du började arbeta på Skatteverket vad 
arbetade Du med då? 

 
2. Hur ser Dina arbetsuppgifter ut? 

§ Vilka typer av företag eller branscher arbetar ni med? 
 
3. Kan Du kort beskriva Skatteverket och samarbetet med andra myndigheter?  
 
4. Hur arbetar ni med penningtvättsfrågor gällande misstänkta transaktioner – rapporter från 
finanspolisen och rapporter direkt till er?   
 
5. Av Finanspolisens ärenden vad är skillnaden på de ärenden som hamnar hos Er, polisen 
respektive andra myndigheter? 
 
6. Hur definierar/bedömer ni misstänkta transaktioner? 
 
7. Hur döljer man misstänkta transaktioner? 
 
8. Hur ser typ exemplet ut för företag som ägnar sig åt penningtvätt?  

• Kännetecken och markörer?  

9. Hur ser ditt råd ut till företagare för att undvika samarbete med oseriösa företag som ägnar sig 
åt penningtvätt, i olika skeden?   
 
10. På polisens hemsida står det att ”penningtvätt ofta är en gränsöverskridande kriminell 
verksamhet”. Av misstänkta transaktioner som troligt är penningtvätt, hur många är inom 
landets gränser? 
 

• Hur tror ni detta påverkar revisorers rapportering?   
 
11. Inom vilka företag eller branscher är penningtvätt mest förekommande? 
 
12. Hur ser sambandet ut mellan oseriöst företagande och penningtvätt? 

• Finns det ett direkt samband eller ej?  

13. Hur många ärenden som kommer från Finanspolisen arbetar Skatteverket uppskattningsvis 
med under ett år? 

• Har ni något statistiskt underlag, som ni kan delge oss?   
 
14. Hur ser prioriteringarna ut gällande penningtvättsärenden?  

• Hur ser selektionen ut och varför ser det ut på detta vis? 
 
15. Penningtvätt är straffbelagt sedan 1 juli 2014 – Vad tror ni lagstiftsförändringen kommer ha 
för effekt eller påverkan på revisorer? 
 
16. Hur viktig tycker ni denna lagstiftsförändring är? 
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17. Har lagstiftsförändringen ändrat Era arbetsmetoder? Och hur har metoderna ändrats? 
 
18. Har lagstiftningen en verkningsfull utformning? 

§ (Anser ni att det finns brister och i så fall vilka?) 
 
19. Vad tror ni är förklaringen till att få misstänkta transaktioner rapporteras från revisorer?  
 
20. Tror ni att rapporteringsgraden med nuvarande lagstiftning kommer öka, minska eller förbli 
oförändrat? 

• Varför?  
 
21. Vad tror ni skulle krävas för att rapporteringsgraden från revisorer skall öka? 
 
22. Lagförändringen som genomfördes 2010 gällande att mindre aktiebolag inte behöver någon 
revisor – Hur tror Du detta påverkar rapporteringen? 
 
23. Sverige är rankad på tredje plats med lägst korruption – Hur ser ni detta mot den låga 
rapporteringen? 

§ Finns det något samband mellan rapporteringsgrad och korruption, tror ni? 
 
24. Utöver dem frågor Vi har ställt vilken fråga eller frågeställning saknar Du? 
 
25. Nu har vi med våra frågor försökt förstå, varför rapporteringen från revisorer är låg och 
möjliga förbättringsåtgärder. Kan Du som avslutning sammanfatta de viktigaste Du sagt.  
 
Vi tackar för att Ni tog Er tid att hjälpa oss med vår undersökning. Stort Tack! 
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Intervjufrågor Ekobrottsmyndighetens samordnare vid Finanspolisen  
 
1) Kan jag ställa några frågor? Har du tid just nu?  
 
2) Går det bra att jag spelar in samtalet så att jag uppfattar dig korrekt?  
 
Jag presenterar mig och syftet med undersökningen  
 
3) Hur många ärenden skickas från FIPO till EBM?  
 

• Hur många är underrättelseuppslag eller operativa underrättelserapporter?  
 
4) Vet du ungefär hur många ärenden som slutligen går till åklagare?  

 
5) Vad tycker du om lagstiftning avseende penningtvättsbrott som tillkom 2014? Kan du uttala 
dig om den?    
 

• Om du skulle få bestämma vad skulle man göra då?  
 
7) Yrke? Var arbetar du? Hur länge har du arbetat som…  
 
8) Vad jag har förstått så är det en del ärenden som går från FIPO till Skatteverket och därefter 
också till Ekobrottsmyndigheten, efter det att Skatteverket gjort en fiskal utredning. Stämmer 
det?  
 

• Hur många sådana ärenden kan det vara under ett år?   
 
9) Hur ser du på FIPO:s sekretessregel att en underrättelseuppgift inte får ingå i en 
brottsutredning?  
 

• EBM åklagare som arbetar med operativa rapporter säger att de inte har underlagen. 
 
10) Får jag citera dig? Vill du vara anonym eller inte?  
 
11) Tack så mycket för att du tog dig tid och svarade.  
 
12) Tycker du att det är någon frågeställning som jag har missat? 
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7.3 Intervjufrågor t i l l  revisorer 
 
1. Auktoriserad eller vanlig Revisor? 

• Stor eller liten revisionsbyrå?  
 
2. Vad är Din yrkesroll? 

§ Hur ser Dina arbetsuppgifter ut? 
§ Vilka typer av företag eller branscher arbetar ni med? 

 
3. Hur definierar ni misstänkta transaktioner? 
 
4. Hur döljer företag misstänkta transaktioner? 
 
5. Har ni någon gång kommit i kontakt med en misstänkt transaktion, som kan vara 
penningtvätts relaterad?   
 

• Om Ja - Vad gjorde ni då. Hur såg Du på att rapportera?   
• Om Nej - Ser revisorer misstänkta transaktioner, enligt dig? Om Nej – vem ser misstänkta 

transaktioner?     
 
6. Om ni hypotetiskt kommer i kontakt med en misstänkt transaktion som ni tror är penningtvätt, 
hur går ni tillväga?  
 

• Vilka metoder använder ni för att upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner?  
 
7. Hur ser typ exemplet ut för företag som ägnar sig åt penningtvätt?  

• Kännetecken och markörer?  

8. Penningtvätt är straffbelagt sedan 1 juli 2014 – Vad tror ni lagstiftsförändringen kommer ha 
för effekt eller påverkan på Ert arbete? – (om svar ingen påverkan – hoppa över fråga 8)  
 
9. Hur viktig tycker ni denna lagstiftsförändring är? 
 
10. Har lagstiftsförändringen ändrat Era arbetsmetoder? Och hur har metoderna ändrats? 
(hoppa över om Nej på fråga 6)  
 
11. Har lagstiftningen en verkningsfull utformning? 

§ (Anser Ni att det finns brister och i så fall vilka?) 
 
12. Hur ser prioriteringarna ut på revisionsbyrån, vad är viktigast?  

• Hur prioriteras penningtvätts misstanke?  
 
13. Hur ser ni på myndigheters arbete kring misstänkta transaktioner?  
 
14. Vad tror ni är förklaringen till att få misstänkta transaktioner rapporteras från revisorer? 
 
15. Tror ni att rapporteringsgraden med nuvarande lagstiftning kommer öka, minska eller förbli 
oförändrat? 

• Varför?  
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16. Vad tror ni skulle krävas för att rapporteringsgraden från revisorer skall öka? 
 
17. Lagförändringen som genomfördes 2010 gällande att mindre aktiebolag inte behöver någon 
revisor – Hur tror Du detta påverkar rapporteringen? 
 
18. Tidigare forskning beskriver att revisorer vill vara säkra innan en rapport skickas, hur säker 
är man innan en rapport skickas?  

§ Hur ser ni på detta utifrån lagstiftningens utformning om att rapportera på svag grund.  
 

19. Varför tycker ni man skall vara säker, innan man skickar in en rapport?  
 
20. Sverige är rankad på tredje plats med lägst korruption – Hur ser ni detta mot den låga 
rapporteringen? 

§ Finns det något samband mellan rapporteringsgrad och korruption, tror Ni? 
 
21. Utöver dem frågor Vi har ställt vilken fråga eller frågeställning saknar Du? 
 
22. Nu har vi med våra frågor försökt förstå, varför rapporteringen från revisorer är låg och 
möjliga förbättringsåtgärder. Kan Du som avslutning sammanfatta de viktigaste Du sagt. 
 
Vi tackar för att Ni tog Er tid att hjälpa oss med vår undersökning. Stort Tack! 
 
Efter första genomförda intervjun med revisorer (Revisor A) skrevs ytterligare tre frågor upp på 
intervjuschemat. Ses som blå text nedan. 
 
Utifrån en riskaspekt för dig som revisor hur ser Du på att rapportera misstänkta transaktioner?  
 
Vid rapportering av misstänkt penningtvätt hur stor sannolikhet bedömer Du det är att 
kunden/klienten misstänker er?  

• Hur ser ni på den sekretess som utlovas?  
 
Vad bedömer Du är förklaringen till att det lämnas in avsevärt många fler revisorsavsägelser 
(egen avgång som revisor) än rapporter om misstänkt penningtvätt?    
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7.4 Intervjufrågor storbankst jänsteman 
 
1) Hej! Hur står det till? 

• Hur har din dag varit?  
 
Jag presenterar mig och syftet med undersökningen  
 
2) Går det bra att jag spelar in samtalet? Så att jag uppfattar dig korrekt.  
 
3) Önskar du vara anonym?  

• Avsikten är att undersöka ämnet och inte aktörer, hur lagstiftningen fungerar i praktiken.  
 
4) Vad är Din yrkesroll? 

§ Hur ser Dina arbetsuppgifter ut? 
§ Hur många år har du varit verksam som…  

 
5) Om vi tänker oss en handläggande banktjänsteman. Hur upptäcker denne misstänkta 
transaktioner?  
 

• Vad är vanligast?  
• Hur många anmälningar avseende misstänkt penningtvätt gör banken under ett år? 

 
6) Då en misstänkt penningtvättstransaktion/er uppdagas, som du beskrivit, vad görs då?    
 
7) Från de att banken skickar uppgifter till FIPO, vad brukar hända därefter?  
 
8) Åklagare jag samtalat med beskriver ett FIPO inte skickar underlag, som exempelvis 
banktransaktioner till EBM. Vilket gör att åklagarna på nytt tar kontakt med banken. 
 

• Stämmer det?  
• Hur då? 
• Varför gör de det?   
• Vad innebär det för ert arbete?  

 
9) Hur ser du på FIPO:s sekretessregel att en underrättelseuppgift inte får ingå i en 
brottsutredning?  

• Vad får sekretessen för påverkan på ert arbete?  
 
10) Om du skulle få bestämma, vad skulle du ändra på då?  
 
11) Utöver de frågor jag har ställt, är det någon fråga eller frågeställning som du saknar? 
 
Med mina frågor har jag försökt förstå vilka förbättringsåtgärder från myndighetshåll som skulle 
vara önskvärda. Kan du som avslutning sammanfatta de viktigaste du sagt. 
 

• Sammanfatta, det innebär att…   
 
Tackar för att du tog dig tid att hjälpa till med undersökningen. Stort Tack 
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7.5 Egen avgång som revisor blankett  
 

 

  B
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  2
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09
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851 81 Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se 

Egen avgång som revisor 703 
 1 (2) 

 

 Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. 
 Underteckna blanketten och skicka in den i original. 

 Skicka till: 
Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 

 
 

1. Organisationsnummer  Företagsnamn 
   

             
 
2. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig. 
Kontaktpersonens förnamn och efternamn  Företagsnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
E-postadress Telefonnummer dagtid 

            
 
3. Anmälan gäller egen avgång av en eller flera revisorer 
 

  Mitt (våra) uppdrag har upphört i förtid.  
 

 
4. Revisorer som avgått Du kan fylla i följande uppdrag: revisor, revisorssuppleant och huvudansvarig revisor. 
Personnummer Avgått från uppdrag 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
Personnummer Avgått från uppdrag 

            
Efternamn Samtliga förnamn 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
5. Revisionsbolag som avgått 
Namn, revisionsbolaget Organisationsnummer 

            
Postadress Postnummer Postort 

                  
 
6. Övrigt 
      

 
7. Försäkran och underskrift Samtliga revisorer som anmäler sin egen avgång ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna. 
 Jag försäkrar att anmälan om min avgång har skickats till företagets eller föreningens styrelse och även till den som har utsett mig om jag 
 inte är vald av bolags- eller föreningsstämman. 
Datum   

         

   
Namnteckning  Namnförtydligande 
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7.5.1 Revisorsavsägelser angivna skäl sammanstäl l t  i  antal .   
 
Skäl till avgång – ej relevant för studien Antal 

- Skälet till det förtida utträdet som bolagets revisor grundar sig på att bolaget 
upphandlat revisionstjänster vid annan byrå.  

- Bolaget bytt ägare och köparen önskar samma revisor i närstående bolag.   
- Mitt uppdrag som revisor har upphört i förtid genom beslut av extra 

bolagsstämma. Beslut föranleds av att bolaget förvärvats av nya ägare.  

40  

- Avsagt uppdrag på egen begäran då pension snart infaller.  
- Arbetar inte längre som revisor.  
- Avsäger mig uppdrag pga. upphör med revisionsverksamhet.  
- Önskar minska min arbetsbörda. 

24 

- Bolaget behöver ej ha revisor. 
- Bolaget inte längre skyldigt att ha revisor. 
- Anledningen är att bolaget vill fortsätta utan revisor 

6 

- Skälet till avgång är sjukdom 
- Hälsoskäl 

5 

- Bolaget är av vilande karaktär varför ägarna ej ser något behov av revision.  1 
- Avgått i förtid eftersom bolaget måste ha en auktoriserad revisor 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skäl till avgång – relevant för studien Antal 
- Får inte tag på kunden. 
- Ej har lyckats etablera kontakt med bolagets nuvarande styrelse. Jag 

försäkrar att vi utan framgång har sökt bolaget på dess officiella adress   

8 

- Ej erhållit material för revision 5 
- Anledningen till att vi avsagt oss vårt uppdrag som revisorer i förtid är att 

bolagets ägare har meddelat att de överväger att framställa ersättningskrav 
mot oss. Detta innebär att det uppkommit en sådan omständighet att vår 
opartiskhet och självständighet som revisorer kan ifrågasättas 

4 

- Avgår pga väsentliga brister i den löpande bokföringen  2 
- Förutsättningar för fortsatt samarbete föreligger inte 2 
- Posten kassa i bolagets redovisning har ej kunnat styrkas 1 
- Oberoende är hotat pga att vi fått kännedom om förhållanden i koncernen 

där bolaget är moderbolag.  
1 
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7.6 Brottsanmälansblankett  t i l l  Ekobrottsmyndigheten  
 

Revisorsanmälan enligt Aktiebolagslagen 9 kap. 42 - 44 §§ 
(Misstanke om brott enl. Brottsbalken 9 kap 1, 3, 6a och 9 §§, 10 kap 1, 3, 4 och 5 §§,  
11 kap 1, 2, 4 och 5 §§, 17 kap 7 § eller 20 kap 2 § alt. Skattebrottslagen 2, 4, 5 och 10 §§.) 
 

1. Anmält bolag 

Namn 
Organisationsnr 
Adress 
2. Registrerade företrädare 

Namn 
Adress 
Telnr 
3. Omständigheter som medför att det kan misstänkas att styrelseledamot eller verkställande direktör begått brott: 

     

 
4. Anmält brott: 

Alt 1: Brottsalternativ  
Alt 2: Brottsalternativ 
 

5. Har styrelsen underrättats om brottsmisstanken: Ja  Nej  
 

6. Avgått som revisor: Ja  Nej  
 

7. Underrättelse till bolagsverket: Ja  Datum:

     

 Nej  
 

8. Anmält bolags kontaktperson (vem el. vilka personer i bolaget har varit kontaktperson när det gäller bokföringen: 

Namn 
Adress 
Telnr 
9. Anmält bolags redovisningskonsult: 

Redovisningsbyrå 
Adress 
Telnr 
 

10. Om avsaknad av årsredovisning 
Revisorns kännedom om orsaker till ej upprättad årsredovisning (exempelvis brister i den löpande bokföringen): 

     

 
 

11. Om brister i den löpande bokföringen eller årsredovisningen 
Kort sammanfattning av bristerna: 

     

 
 

12. Ägarstrukturen i det aktuella bolaget 
Redogör kortfattat för ägarstrukturen samt ev. ägarbyten under de senast två åren! 
Vilka kontakter har revisorn haft med företrädare för bolaget efter det senast ägarbytet? 

     

 
 
 

Anmälande revisor: 

     

 
Revisionsbyrå:  

     

  
Adress:  

     

  
Telnr:  

     

 
 
 



 74 

Ort och datum 

     

 
Namnteckning: 

 
Kommentarer 
 
Punkt 1: Ange senast registrerade namn hos Bolagsverket.  

Punkt 2: Ange senast till Bolagsverket registrerade styrelseledamot eller ledamöter och suppleanter.  
Punkt 3: Ange kortfattat skälen till att anmälan om brott har gjorts. Observera att om anmälan avser ej 
upprättad årsredovisning, brister i årsredovisning eller den löpande bokföringen kan detta anges under 
punkt 10 eller 11. 

Punkt 4: Precisera de anmälningspliktiga brott avses enligt uppräkningen i aktiebolagslagen. 
Punkt 10 och 11: Exempel på typfall där årsredovisningen inte har blivit upprättats, blivit försenad eller 
brister föreligger i den löpande bokföringen finns i skriften  
”Revisors åtgärder vid misstanke om brott” 
 
Om avtal, balansrapporter och fullmakter vid överlåtelser finns tillgängliga bör kopior på dessa bifogas 
anmälan. 
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7.6.1  Brott  som ska anmälas t i l l  Ekobrottsmyndigheten  
 
Brb 9 kap, 
1 § 

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller 
underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för 
den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till 
fängelse i högst två år.  

Brb 9 kap, 
3 § 

Är brottet som i 1 § sags att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri 
dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  

Brb 9 kap, 
9 § 

Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider vilseledande 
uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom, 
döms för svindleri till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till 
böter eller fängelse i högst sex månader.    

Brb 10 kap, 
1 § 

Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik 
ställning fått egendomen i besittning för annan med skyldighet att utgiva 
egendomen eller redovisa för denne, genom att tillägna sig egendomen 
eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra 
sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och 
skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.      

Brb 10 kap, 
3 § 

Om brott som i 1 § sags är att anse som grovt, skall för grov föskingring 
dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.    

Brb 10 kap, 
4 § 

Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, med egendom, som 
han har i besittning men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen 
eller tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan, vidtager åtgärd varigenom 
egendomen frånhänds den andre eller denne annorledes berövas sin rätt, 
dömes för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst två år.    

Brb 10 kap, 
5 § 

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för 
någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha 
kvalificerad teknisk uppgift eller övervakaskötseln av sådan angelägenhet 
eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar 
huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller 
fängelse i högst två år.   

Brb 10 kap, 
5a – 5e § 

5a §) Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar 
ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av 
anställning eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller 
fängelse i högst två år. 
5b §) Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall 
som avses i 5a § döms för givande av muta till böter eller fängelse I högst 
två år.  
5c §) Är brott som avses I 5a eller 5b § att anse som grovt, döms för 
grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse I lägst sex 
månader och högst sex år. 
5d §) För handel med inflytande döms till böter eller fängelse I högst två 
år den som i annat fall än som avses I 5 a eller 5b § 
1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att 
påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling, eller 
2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han 
eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning 
eller offentlig upphandling.   
5e §) En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar 
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åt någon som företräder näringsidkaren I en viss angelägenhet och 
därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av 
muta eller handel med inflytande enligt 5d § 2 I den angelägenheten 
döms för vårdlös finansiering av mutbrott till böter eller fängelse I högst 
två år.   

Skattebrotts
lagen 2 § 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift 
till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 
kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger 
upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt 
tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för 
skattebrott till fängelse i högst två år. 

Skattebrotts
lagen 4 § 

Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt 
skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
   Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört 
mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar 
eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en 
brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat 
fall varit av synnerligen farlig art. 

Skattebrotts
lagen 5 § 

Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig 
uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt 
undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till 
honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller 
fängelse i högst ett år. 
   Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga 
omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte dömas till ansvar 
enligt första stycket. 

Skattebrotts
lagen 10 § 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter 
bokföringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara 
räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och därigenom ger 
upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning 
eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för 
försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i högst två år eller, 
om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 
I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket. 
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