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Abstrakt 

Bakgrund: Revisorer omfattas av penningtvättslagstiftningens krav och ska rapportera 

misstänkta transaktioner som de upptäcker till Finanspolisen. Men revisorernas 

rapporteringar är väldigt få. Tidigare studier visar på att bristande utbildning och kunskaper 

hos revisorerna kan vara en orsak till det låga rapporteringstalet. Andra aspekter som 

framförts är att det är svårt att hitta oegentligheter under en revision eftersom det endast är 

ett urval av transaktioner som granskas, samt att penningtvätt lämnar få spår i en 

årsredovisning. 

 

Syfte: Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för revisorers förutsättningar för 

rapportering av misstänkta transaktioner genom att undersöka hur revisorer utbildas inom 

penningtvättsområdet och hur revisorernas möjligheter att upptäcka penningtvätt kan se ut i 

verkligheten. 

 

Metod: Jag har utfört min studie med abduktiv forskningsansats, där jag växlat mellan 

insamling och tolkning av både teori och empiri för att uppfylla studiens syfte. Jag har 

samlat min empiri genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med personer från 

revisionsfirmor och utredande myndigheter, samt att jag använt mig av ett penningtvättsfall 

med domar från tingsrätt och hovrätt samt årsredovisningar för de bolag som ingick i fallet. 

 

Slutsats: Den generella uppfattningen hos respondenterna från revisionsfirmor är att 

revisorernas utbildning inom penningtvätt är tillräcklig för att uppfylla penningtvättslagens 

krav. Samtidigt framkommer att det finns ett behov av mer praktisk utbildning för att ge 

revisorerna bättre förståelse för vad de ska leta efter för att hitta penningtvätt. Vidare 

framkommer att lagkravet om transaktionsgranskning bör ges mer emfas i revisorernas 

utbildning. Studiens rättsfallsanalys visar på att revisorernas möjligheter att upptäcka 

penningtvätt i det aktuella fallet var bättre avseende små bolag. Revisorns val av 

granskningsmetoder samt att vara observant på avvikande betalningsströmmar är viktiga 

faktorer som påverkar möjligheterna att upptäcka penningtvätt. 

 

Nyckelord: Penningtvätt, revisor, misstänkta transaktioner, redovisning, revision. 
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Abstract 

Background: Accountants are subject to money laundering legislation and has to report 

suspicious transactions they detect to the Financial Police. But accountants submit very few 

suspicious transactions reports. Previous studies indicate that this could be due to the 

accountants’ lacking training and knowledge. Other aspects that have been expressed are 

that it is difficult to find irregularities during an audit as only a selection of transactions are 

examined, and that money laundering leaves few traces in a financial statement. 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the accountants’ 

conditions for reporting suspicious transactions by examining how the accountants are 

trained in the money laundering field and which possibilities the accountants might have to 

detect money laundering in reality. 

 

Method: I have performed this study with an abductive research approach, where I have 

alternated between collecting and interpreting both theory and empirical data to fulfil the 

purpose of the study. I have gathered my empirical data through semi-structured qualitative 

interviews with persons from accounting firms and investigative authorities. I have also used 

a money laundering case with court decisions from Crown court and Court of Appeal 

together with the financial statements from the limited companies that were involved in the 

case.  

 

Conclusions: The general perception among the respondents from the accounting firms is 

that the accountants’ training in the money laundering field is sufficient to fulfil the 

legislative requirements. At the same time it appears that more practical training is required 

to give the accountants a better understanding of what they should be looking for to detect 

money laundering. Furthermore, it appears that the legislative requirement for examining 

transactions should be give more emphasis in the training. The study’s analysis of a court 

case indicates that the accountants’ possibilities to detect money laundering in the specific 

case were better regarding smaller sized companies. The accountant’s choice of audit 

procedures and to be observant of abnormal money flows are important factors that impacts 

the possibilities to detect money laundering. 

Keywords: Money laundering, accountant, auditor, suspicious transactions, 

accounting, audit.  
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1 Inledning 

I detta kapitel ges beskrivs ämnet penningtvätt med en historiebakgrund och definition 

av begreppet. Även omfattning och konsekvenser av penningtvätt beskrivs kortfattat. 

Därefter följer en problemdiskussion, vilken leder fram till uppsatsens forskningsfrågor 

och syftet med uppsatsen, samt hur uppsatsens problem har avgränsats.  

 

1.1 Bakgrund 

Penningtvätt har beskrivits som ”the mother of all crimes” (Mitchell, Sikka & Willmott 

1998). Det antyder att det är ett gammalt fenomen, och enligt vissa förekom 

penningtvätt redan för mer än 3000 år sedan, av kinesiska köpmän som undanhöll sina 

rikedomar från statsmakten (Morris-Cotterill 2001). Andra anger att penningtvätt i form 

av att dölja illegala medels uppkomst dateras åtminstone så långt tillbaka som till 

medeltiden, då köpmän och penninglångivare använde kreativa mekanismer för att dölja 

deras kringgående av lagar som kriminaliserade ocker (Uribe 2003). Syrén (2005) och 

Unger (2013) anger att uttrycket penningtvätt härstammar från 1920-och 30-talen då Al 

Capone och hans brottsmaffia använde affärsverksamhet i form av tvättinrättningar till 

att omvandla illegala inkomster till legala. Och kanske var det Meyer Lansky, samtida 

maffiagangster med Capone, som var den som etablerade penningtvätt i den form vi ser 

i dagens samhälle. För att undvika samma öde som Capone, som blev dömd för 

skattebrott, utvecklade Lansky skicklighet i metoder att dölja illegala medels ursprung, 

till exempel genom köp av fastigheter och legala affärsverksamheter (Levi & Reuter 

2006). 

 

Det finns ingen generellt eller internationellt överenskommen definition av 

penningtvätt. Financial Action Task Force (FATF) definierar penningtvätt med följande 

beskrivning på sin hemsida:  

 

The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for the 

individual or group that carries out the act. Money laundering is the 

processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin.  
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Ekobrottsmyndigheten (EBM) anger på sin hemsida att de vinster från brottslig 

verksamhet som sedan genomgår penningtvätt kan röra sig om pengar från 

narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.  

 

Av naturliga skäl finns det inga säkra uppgifter på varken den globala eller svenska 

penningtvättens storlek. Förenta Nationernas organ UNODC uppskattade i sin rapport 

2011 den globala penningtvätten under år 2009 till 2,7% av världens BNP (motsvarande 

1.6 biljoner USD). Vad gäller Sverige finns inte motsvarande beräkningar, men FATF 

angav i sin utvärderingsrapport 2006 att EBM beräknat de årliga vinsterna från brottslig 

verksamhet till 130 miljarder kronor, dock påpekar Finansinspektionen (FI) i sin rapport 

(2013) att detta är en mycket osäker siffra.  

 

Bekämpning av penningtvätt tog fart i mitten av 1980-talet genom att vinster från 

droghandel kriminaliserades i länder som USA, Storbritannien och Australien (Unger 

2013; Gallant 2014). Förenta Nationerna (FN) gjorde så att kampen fördes upp på 

internationell nivå 1988 genom UN Convention against the illicit traffic in narcotic 

drugs and psychotropic substances (den så kallade Wienkonventionen). FATF bildades 

1989 av G7-länderna1 och gav 1990 ut de 40 rekommendationer som är den 

internationella standard som länder ska införa för att bekämpa penningtvätt. Genom 

FATF:s rekommendationer kriminaliserades vinster från olika sorters brott, inte bara 

droghandel (Unger 2013). Rekommendationerna har sedan 1990 reviderats tre gånger, 

varav den senaste år 2012. Idag har FATF 36 medlemmar, och även om ett land inte är 

direkt medlem i FATF, så kan man genom att tillhöra en associerad medlem, ett så 

kallat FSRB (FATF-Style Regional Bodies), ändå omfattas av dessa rekommendationer. 

Totalt har över 180 länder, varav Sverige är ett av dem, åtagit sig att implementera 

rekommendationerna.  

 

Kreativiteten är stor bland de som utför penningtvätt. Metoder som används enligt bland 

annat Buchanan (2004), Syrén (2005) och Finanspolisen (FIPO) (2011) är till exempel 

smurfing (det vill säga användning av olika budbärare som gör små kontantinsättningar 

på bankkonton), smuggling av pengar mellan länder, fasadbolag, falska fakturor, 

momsbedrägerier, skalbolag, användandet av näringsverksamheter som är 

                                                
1 G7-länderna = Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. 
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kontantintensiva, alternativa betalningssystem såsom de sydasiatiska Hawala och Hundi 

samt växlingskontor. 

 

Som framgår ovan kan näringsverksamhet användas för penningtvätt. I vilken 

omfattning är inte känt, men som Lilley (2003) beskriver är det ofta organiserad 

brottslighet i form av olika maffior, karteller och triader som är involverat och det sker 

globalt genom band annat företagsupplägg i olika länder, och då inte bara i 

skatteparadis. Penningtvätt verkar alltså vara något som infiltrerat länder världen över. 

Penningtvätten kan utföras genom olika slags näringsverksamhetsformer, men 

åtminstone till den del den utförs i aktiebolag är det mycket möjligt att det ska finnas en 

revisor som ska granska verksamheten. Enligt Unger (2013) är penningtvätt en tickande 

tidsbomb och revisorer löper stor risk att dras in i dess undervärld då penningtvättarna 

har behov av deras tjänster. Penningtvätt borde därför vara något som revisorer måste 

räkna med att de kan stöta på åtminstone någon gång under sin verksamma karriär, och 

som de behöver konstant utbildning och uppdatering om.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Penningtvätt anses ha negativa effekter i stort sett på alla nivåer i samhället: banker och 

andra finansinstitut, småföretag, multinationella företag, lagstiftare, politiker och 

regeringar, och kan även påverka länders statsfinanser negativt på grund av ett urholkat 

underlag för inkomstbeskattning enligt Örnemark Hansen (1998). För många länder är 

det därför av stor vikt att bekämpa penningtvätt.  

 

Grundpelaren för myndigheters och andra organisationers kamp mot penningtvätt finns 

i den lagstiftning som antagits internationellt och nationellt. Inom EU/EG har det 

antagits fyra olika penningtvättsdirektiv. Det första, Council Directive 91/308/EEC, 

antogs 1991, och har författats efter FATF:s rekommendationer. Sverige 

implementerade detta direktiv 1993 genom Lag (1993:768) om åtgärder mot 

penningtvätt (PTL). Genom lagen gavs bland annat banker skyldighet att rapportera 

misstänkta transaktioner. Det andra direktivet, Directive 2001/97/EC, kom 2001 och där 

utvidgades kretsen av rapporteringsskyldiga till att omfatta bl.a. revisorer. Detta direktiv 

implementerades i svensk lagstiftning först 1 januari 2005. Det tredje 

penningtvättsdirektivet, Directive 2005/60/EC, trädde i kraft 2005 och en stor 

förändring var då att bekämpningen av terrorism tillkom. FATF gjorde efter 
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händelserna 11 september 2001 nio specialrekommendationer avseende 

terroristbekämpning och dessa inkorporerades alltså i EG-direktivet. Unger (2013) har 

beskrivit detta som att penningtvätt nu utvidgats från Al Capone till al-Qaida. Detta 

tredje direktiv implementerades år 2009 i Sverige genom Lag (2009:62) om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kretsen av rapporteringsskyldiga 

vidgades genom denna lag och innefattar bl.a. företag som utför bokföringstjänster. EU 

antog den 20 maj 2015 ett fjärde penningtvättsdirektiv, Directive (EU) 2015/849, som 

ska implementeras i nationell rätt av medlemsstaterna senast den 26 juni 2017. 

Direktivet innebär bland annat att skattebrott är att anse som förbrott till penningtvätt 

samt ökad transparens för ”beneficial ownership” (GB Group Plc 2014). I Sverige är 

dock skattebrott redan ett förbrott till penningtvätt (Grahn, Lundén, Madstedt & 

Wendleby 2010), varför just detta inte kommer att innebära någon förändring för 

Sveriges del. Ytterligare förändringar enligt fjärde direktivet är att det ska föras 

nationella register över så kallade beneficial owners eller verkliga huvudmän för bolag 

och andra juridiska personer, och att även ”PEPs” (politiskt exponerade personer) 

bosatta i landet, och således inte bara utomlands bosatta sådana, ska kontrolleras 

särskilt. Vad gäller det sistnämnda kravet har det redan införts i PTL genom ändring av 

lagen den 1 augusti 2015. 

 

I Sverige har revisorn genom PTL skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till 

FIPO. Denna skyldighet infördes först år 2005 och enligt den statistik som FIPO 

redovisar är revisorers rapporteringsfrekvens i Sverige mycket låg. År 2014 

rapporterades totalt 9 183 misstänkta transaktioner, av dessa var det endast fyra 

rapporter som kom från revisionsbolag (Finanspolisen 2015). Det innebär att svenska 

revisorer enbart stod för 0,44 promille av alla rapporteringar år 2014. Lilley (2003) 

anger att revisorer vanligen har en låg rapporteringsnivå, vilket pekar på att det inte 

enbart är ett svenskt fenomen. År 2010 togs revisionsplikten bort i Sverige, vilket 

innebar att ett stort antal företag inte längre behövde ha en godkänd eller auktoriserad 

revisor. Det är intressant att se att efter år 2010, det vill säga efter både införandet av 

strängare penningtvättsregler och borttagandet av revisionsplikt, har rapporteringen av 

misstänkta transaktioner från revisorer gått ned, vilket framgår av bilaga A.  

 

Sedan 1 juli 2014 är penningtvätt ett självständigt brott genom Lag (2014:307) om straff 

för penningtvättsbrott, vilket det alltså inte var tidigare. Brottet enligt brottsbalken hette 
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tidigare inte heller penningtvätt utan häleri eller penninghäleri (Brottsbalk 1962:700). 

Att penningtvätt blivit ett självständigt brott för med sig att det även ingår i revisorns 

anmälningsskyldighet enligt Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. 42-44 §§ (ABL). Det 

innebär att om en revisor misstänker penningtvättsbrott ska det anmälas till 

Ekobrottsmyndigheten. Det finns nu alltså två lagstiftningar att följa angående 

penningtvätt för revisorerna. Skulle situationen vara sådan att det föreligger både 

rapporterings- och anmälningsskyldighet är det PTL som har företräde framför ABL, 

vilket finns särskilt att angivet i ABL (9 kap. 42 §). PTL har den fördelen att det råder 

meddelandeförbud, det vill säga revisorn får inte meddela bolaget eller dess styrelse och 

ägare att en rapportering skett till FIPO. Vid en brottsmisstanke är revisorn i regel 

skyldig att underrätta styrelsen utan dröjsmål enligt ABL 9 kap. 43 §. Revisorers 

anmälningar av brott enligt ABL är även de få, och enligt en utvärdering av EBM 

(2008) så anmäler revisorer endast vid väldigt hög misstankegrad trots att lagen 

föreskriver en låg misstankegrad. Enligt uppgift från EBM i maj 20152 hade det sedan 

lagens införande den 1 juli 2014 ännu inte kommit in någon brottsanmälan avseende 

penningtvätt från en revisor. Och med tanke på att PTL ofta har företräde är det 

tveksamt om det kommer att bli några anmälningar om penningtvättsbrott från 

revisorerna, däremot kommer det att bli intressant att se om det leder till en förändring i 

revisorernas rapporteringar enligt PTL.  

 

Trots de åtgärder som satts in nationellt och internationellt verkar inte omfattningen av 

penningtvätt minska (Unger 2013). Och trots vad som hänt tidigare i fall som AGIP 

(Mitchell, Sikka & Willmott 1998; Sikka u.å.), BCCI (Mitchell, Sikka, Arnold, Cooper 

& Willmott 2001) och Enron (McBarnet 2006) har det nyligen kommit rapporter som 

visar på att både banker och revisorer har del i de globala upplägg med bankkonton och 

företag som förekommer (Ryle 2015; Boland-Rudder 2015; Hudson, Chavkin & Mos 

2014). Eftersom dessa slags upplägg är efterfrågade av den som vill tvätta pengar 

(Lilley 2003), blir det extremt viktigt att revisorerna har god kännedom om sina kunder, 

vad som utgör penningtvätt och hur det går till samt olika lagkrav. 

 

Det har skrivits ett tiotal företagsekonomiska uppsatser under åren 2006-2015 om 

revisorns skyldigheter enligt PTL, där flera behandlar deras låga rapporteringsfrekvens. 

Flera faktorer anges som möjliga orsaker till den låga rapporteringsfrekvensen, bland 

                                                
2 Uppgift erhållen vid íntervju med respondent från EBM. 
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annat värnande om kundrelationen och att det inte ingår i revisorernas jobb att vara 

poliser. Men den faktor som flertalet uppsatser tar upp är bristande kunskap och/eller 

information. Gustafsson och Nilsson (2006) kom fram till att FAR:s vägledning inte var 

tillräckligt väl skriven för att ge revisorerna de svar som behövdes samt att lagen var 

luddigt formulerad och inte anpassad till revisorsyrket. I sin magisteruppsats ansåg 

Duong och Johansson (2009) att revisorerna behöver mer utbildning och tydligare 

information för att förstå rapporteringsprocessen och våga bryta tystnadsplikten. Kristof 

och Nilsson (2010), som gjort den enda enkätundersökningen bland uppsatserna, 

redovisade att revisorerna anser att tillsynsmyndighetens vägledning är 

otillfredsställande. Enligt Ahmeds och Todorovics uppsats (2012) känner revisorerna 

inte till vad en rapportering innebär samt anser hälften av de deltagande revisorerna att 

utbildningen är undermålig. Alyhr och Nyström (2012) kom fram till att revisorerna 

saknar nödvändig kunskap om PTL, hur lagen fungerar samt vad en rapportering 

innebär. Andersson, Odin och Taube (2103) redovisade även de att revisorerna har 

dåliga kunskaper om PTL samt att det beror på undermålig utbildning i lagen. Hos 

Adasevic och Hallberg (2013) framkom att revisorerna verkar förväxla en rapportering 

med en brottsanmälan. Slutligen kom även Frydén och Öhrn (2014) fram till att 

revisorernas grundläggande kunskaper i PTL är bristfälliga samt att de tillämpar PTL på 

samma sätt som ABL. Även FAR:s kunskaper om penningtvätt befanns vara 

bristfälliga. 

 

Kunskaper om penningtvätt i sig lär inte vara det enda som påverkar revisorernas 

rapporteringsfrekvens, utan hur en revisor arbetar och vilka reella möjligheter det ger att 

upptäcka penningtvätt bör även det ha en stor betydelse för rapporteringsfrekvensen. 

Enligt Able och Greson (2001) har en revisor svårt att upptäcka penningtvätt i en vanlig 

revision eftersom penningtvättarnas aktiviteter sällan lämnar spår i ett bokslut. I en 

studie av Loebbecke, Eining och Willingham (1989) framkom att revisorer i allmänhet 

upptäcker få materiella oegentligheter. Gross och Rodda (2009) menar att en revision 

som utförs enligt International Standars of Auditing (ISA) inte kan garantera upptäckt 

av alla materiella oegentligheter då den endast innefattar granskning av ett urval av 

transaktioner och balanser. 

 

Ovanstående problemdiskussion leder mig fram till följande två frågeställningar: 

- Hur utbildas revisorer inom penningtvättsområdet? 
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- Vilka möjligheter har revisorer att upptäcka penningtvätt? 

 

Till den första frågeställningen har jag även formulerat följande underfråga: 

 

- Vilket samarbete finns mellan revisionsfirmor, branschorganisationer och 

myndigheter vad gäller revisorernas utbildning inom penningtvättsområdet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna främst empiriska uppsats är att ge en ökad förståelse för revisorers 

förutsättningar för rapportering av misstänkta transaktioner genom att undersöka dels 

hur revisorer utbildas inom penningtvättsområdet, dels hur revisorernas möjligheter att 

upptäcka penningtvätt kan se ut i verkligheten. Studien avser även att ge förslag på 

faktorer som är extra viktiga för att förbättra revisorernas möjligheter till upptäckt av 

penningtvätt och relaterade förbrott. 

 

1.4 Avgränsning 
Finansiering av terrorism kommer inte att behandlas i denna studie. Vidare är det enbart 

svenska förhållanden vad gäller auktoriserade och godkända revisorer som har 

studerats.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och diskuteras den metod och det tillvägagångssätt som använts 

för uppnå studiens syfte.  

 

2.1 Förförståelse 
För att forskning ska vara tillgänglig för kritisk granskning, krävs att en forskare 

redovisar sin förförståelse. Detta gör att en läsare bättre förstår utgångspunkten för 

forskarens tolkning. Det är naturligtvis inte möjligt att redovisa hela sin förförståelse 

men man får göra en praktisk avgränsning till det som är rimligt relevant (Larsson 

1994). 

 
Idén att skriva om penningtvätt uppkom efter att under hösten och vintern 2014/2015 ha 

läst om avslöjanden hur ” the big four”, det vill säga PwC, Deloitte, KPMG och E&Y, 

är involverade i offshore-upplägg, och om banken HSBCs inblandning i penningtvätt, 

samt att EU nu kommer med sitt fjärde penningtvättsdirektiv. Med en bakgrund som 

tidigare skatterevisor på Skatteverket, där ekonomisk brottslighet var något jag jobbade 

med, och nu som aktiv redovisningskonsult på Cypern, finns det ett naturligt intresse 

hos mig för dessa frågor samt även en viss insatthet i hur både revisorer och 

brottsutredande myndigheter arbetar. Dock saknade jag mer specifik kunskap om ämnet 

penningtvätt, vilket jag fått tillägna mig genom att studera lagstiftning, böcker, 

vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar samt olika myndighetsrapporter.  

 

2.2 Forskningsmetod 
Man benämner ofta en forskningsstrategi som antingen kvalitativ eller kvantitativ, och 

skiljer dem åt genom att bestämma om den betonar kvantifiering eller inte (Bryman & 

Bell 2011). Det är dock inte alltid så lätt att avgöra vad kvalitativ forskning är och inte 

är, men tonvikten ligger alltså oftare på ord än på kvantifiering vid insamling och analys 

av data (ibid). Enligt Starrin & Svensson (1994) är målsättningen med en kvalitativ 

analys att identifiera och bestämma okända eller inte tillräckligt kända företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer, 

medan en kvantitativ analys undersöker hur redan definierade företeelser och dess 

egenskaper och innebörder fördelar sig i till exempel en population eller situation, och 

om det förekommer samband mellan två eller flera företeelser. 
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Det viktigaste när man ska göra en studie är enligt Silverman (2005) att först bestämma 

vad man försöker ta reda på och därefter välja den metod som är mest lämplig för detta 

ändamål. Min studie avser att ge ökad förståelse för revisorernas utbildning inom 

penningtvätt samt möjligheter att upptäcka penningtvätt. För detta ändamål bedömde 

jag att en kvalitativ forskningsmetod passade bäst, med större möjlighet till mångsidig 

och djupare information om hur mina respondenter uppfattar sin verklighet (Patel & 

Tebelius 1987), vilket en kvantitativ metod inte ger utrymme för i tillräcklig omfattning.  

 

Det förekommer viss kritik mot kvalitativ forskningsmetod, såsom att man kan betvivla 

dess reliabilitet bland annat på grund av den knappa tillgång till empiriska materialet 

som läsare får då det inte går att återge allt. Det framförs också tvivel om dess validitet, 

som kan bero på det urval av respondenter som ingår i studien och hur deras responser 

tolkas av forskaren, det vill säga att urvalet kan vara begränsat och inte tillräckligt 

varierat, samt att forskaren är alltför subjektiv i sin tolkning av respondenternas svar 

(Silverman 2001). I min studie har jag därför valt att ha med respondenter från dels 

olika slags revisionsfirmor, både stora och små och viss geografisk spridning, samt även 

personer från utredande myndigheter som i sin yrkesutövning ofta kommer i kontakt 

med revisorer och deras arbete. För att ytterligare få en varierad bas för min studie har 

jag valt att analysera vilka möjligheter revisorer borde haft till upptäckt i ett verkligt 

penningtvättsfall. Jag har vid intervjuer och analys försökt vara så objektiv som möjligt 

och inte låta min förförståelse färga mitt agerande eller de tolkningar jag gjort. 

 

2.3 Forskningsansats  
Man kan angripa ett forskningsproblem på olika vis, i regel används en ansats som är 

deduktiv, induktiv eller abduktiv. Den förstnämnda ansatsen utgår från teori, och hävdar 

att den förklarar vad som gäller i ett enskilt fall. Den induktiva ansatsen utgår i stället 

från empirin och försöker hävda generell giltighet för de samband som observerats. Den 

tredje ansatsen, abduktion, har drag av båda de förstnämnda ansatserna, men är trots det 

ingen blandning av dessa utan ansats med egna moment. I den abduktiva 

forskningsprocessen alternerar man mellan teori och empiri, och gör successiva 

omtolkningar av de mönster man finner hos båda. (Alvesson & Sköldberg 2011). Ofta 

anses kvalitativ forskning vara induktiv, men Starrin (Starrin & Svensson 2011, s. 26 ) 

anser att den kvalitativa analysen är abduktiv, med ´”växelverkan mellan observation 

och idéer och mellan delar och den ”framväxande” helheten”. 
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För att kunna upptäcka mönster och skapa förståelse för ämnet och de teorier som 

föreligger påbörjade jag min studie genom att läsa olika böcker, vetenskapliga artiklar, 

myndighetsrapporter samt tidigare uppsatser. Men det var inte min avsikt att pröva olika 

teoriers giltighet med min studie utan att ge en ökad förståelse för revisorers utbildning 

inom penningtvätt och deras möjligheter att upptäcka penningtvätt. Mitt nästa steg var 

därför att genomföra intervjuer och försöka finna mönster i denna empiri, samt granska 

ett rättsfall och även där finna mönster. Denna tolkning av mönster har föranlett en 

fortsatt insamling av teori och efterföljande tolkningar av min empiri. Min analys har 

således inte följt strikt induktiva eller deduktiva regler, utan skett med en mer flexibel 

växelverkan och jag anser mig därför ha applicerat en abduktiv ansats i min studie.  

 

2.4 Datainsamling och analys 
I forskning kan man använda sig av olika datakällor såsom personer, organisationer, 

dokument och miljöer (Mason 2002). För att generera data från dessa källor kan man 

använda sig av olika metoder som intervjuer, observationer och tolkning av dokument 

(Bryman & Bell 2011; Mason 2002). De data man får fram genom de olika metoderna 

utgör studiens empiri, och denna kan vara både ens egen och andras (Rienecker & 

Jørgensen 2014).  

 

I min studie använder jag mig av både personer och dokument som datakällor. I 

följande tre avsnitt beskriver jag dessa och vilka metoder jag använt mig av i min 

datainsamling, samt min analys av denna empiri. 

 
2.4.1 Intervjuer 

I min studie har jag genomfört fem intervjuer med personer från revisionsfirmor och 

utredande myndigheter, samt haft viss mejlkorrespondens med FAR och FIPO då dessa 

inte kunna ställa upp på intervju. I princip kan alla metoder användas för både 

kvantitativ och kvalitativ forskning, det beror på utförandet om metoden ska anses vara 

kvantitativ eller kvalitativ (Silverman 2005). Eftersom jag valt att göra en kvalitativ 

studie innebar det att mina intervjuer inte skulle vara för strukturerade, utan kunna ge 

intervjupersonerna utrymme att framföra sina ståndpunkter (Bryman & Bell 2011). Jag 

valde därför att göra semistrukturerade intervjuer där jag hade förberett en intervjuguide 

för respektive kategori av respondenter (se bilaga B-C) med ett mindre antal relativt 

öppna, frågor, där respondenterna var fria att utveckla sina svar och där möjlighet fanns 

till följdfrågor. Frågorna var i princip de samma på båda intervjuguiderna men 
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anpassade efter respondentens yrkeskategori. Målet var att hålla intervjuerna på plats, 

men då samtliga respondenter utom en finns i Stockholm och Göteborg, var det endast 

möjligt för mig att genomföra tre av intervjuerna på plats. De övriga två intervjuerna 

genomfördes per telefon. Innan intervjun hade respondenterna via mejl erhållit den 

intervjuguide som utformats. Intervjuerna varade mellan 28 och 60 minuter och 

samtliga spelades in på diktafon. 

 

2.4.1.1 Urval av respondenter  
För att få med olika perspektiv på revisorernas kunskaper och utbildning ville jag ha 

med så många olika aktörer som möjligt. Via mejl fick jag kontakt med huvudkontoren 

för de två av de största revisionsfirmorna och en mindre revisionsfirma utanför 

storstadsområdet, samt EBM och Skattebrottsenheten (SBE) på Skatteverket (SKV). 

Anledningen till att huvudkontoren för de största revisionsfirmorna valdes är att de 

bedöms ha mest resurser för utbildning av revisorer samt mest erfarenhet vad gäller 

upptäckten av penningtvätt, och att det därför är de som sätter standarden för den 

utbildning som finns för revisorer. För att få ett vidare perspektiv ville jag även få med 

en mindre revisionsfirma utanför storstadsområdena i min studie. Jag valde då att 

kontakta en oberoende revisionsfirma i Kalmarområdet, det vill säga ett 

bekvämlighetsurval gjordes (Bryman & Bell 2011).  

 

Anledningen till att de utredande myndigheterna EBM och SBE togs med i 

undersökningen är att de ofta kommer i kontakt med revisorer genom både granskning 

av deras revisionsberättelser och genom förhör och andra kontakter i utredningar. De 

har därför också en viss uppfattning om revisorers kunskaper och även egen kunskap 

om penningtvätt och hur utbildning sker inom detta område rent allmänt.  

 

Totalt genomfördes alltså fem intervjuer med sju deltagande personer, varav två med 

personer från större revisionsfirmor, en med personer från en mindre revisionsfirma, en 

med en skattebrottsutredare från SBE samt en med en ekorevisor på EBM, se tabell 1 

nedan. Då en respondent ville vara anonym har jag valt att hålla samtliga respondenter 

anonyma.  

 

Alla intervjuer spelades in på digital diktafon med respondenternas samtycke, och de tre 

intervjuerna med revisionsfirmor transkriberades efteråt. Man kan välja hur detaljerad 

man vill göra en transkribering beroende på vad avsikten är med den analys och studie 
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som ska göras (Silverman 2005). Jag valde att göra en fullständig transkribering av 

revisionsfirmornas intervjuer för att i detalj kunna analysera vad som verkligen sagts 

och kunna gå tillbaka till texten för att hitta mönster som kanske missas vid mindre 

detaljerad transkribering. Jag har däremot inte tagit med sådant som pauser, betoningar, 

skratt och ljudyttringar då dessa enligt min bedömning inte haft någon betydelse för min 

studie. Av tidsskäl, eller tidsbrist snarare, valde jag att inte transkribera de två övriga 

intervjuerna. Eftersom dessa inte innehöll direkt information om den utbildning som 

revisorer erhåller utan var med tredje part, är min bedömning att det varit tillräckligt att 

återlyssna på inspelningarna samt gå tillbaka till anteckningarna för att kunna göra min 

tolkning och analys av dessa två intervjuer. 

 

Tabell 1. Intervjurespondenter 

Arbetsplats Respondent(er) Erfarenhet Typ av 

intervju 

Datum 

Revisionsfirma A 

– BIG 4 

Utbildningschef  

 

8 år inom firman 

 

På plats 2015-05-05 

Bolagsjurist 8 år inom firman 

Revisionsfirma B 

– BIG 4 

Revisor/Risk 

management 

Ca 20 år revisor, 

varav 10 år in om 

risk management 

Telefon 2015-05-12 

Revisionsfirma C 

– ICKE BIG 4 

Revisor A 

 

Ca 30 år revisor 

 

På plats 2015-05-18 

Revisor B Nyligen auktoriserad 

revisor 

SBE Skattebrottsutredare 15 år på SBE, > 25 

år inom SKV 

Telefon 2015-05-08 

EBM Strategisk ekorevisor 20 år EBM, 

dessförinnan 

skatterevisor på 

SKV samt 

redovisningschef 

privat företag 

På plats 2015-05-08 
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2.4.1.2 Mejlkorrespondens med FAR och FIPO  
Som angivits ovan kunde FAR och FIPO inte ställa upp på intervju. För FAR berodde 

detta på tidsbrist och för FIPO dels på tidsbrist, dels på grund av det råder sekretess för 

det flesta av mina frågor. Jag har dock fått svar på vissa av mina frågor via e-post från 

både FAR och FIPO. Från FIPO gäller dessa svar främst att de inte kan lämna svar på 

grund av att sekretess föreligger, samt hänvisningar till vissa dokument. 

 

2.4.2 Rättsfall avseende penninghäleri i näringsverksamhet 
Jag har även använt mig av offentliga dokument avseende ett rättsfall i min studie, där 

dokumenten främst utgörs av de olika domar som fällts avseende inblandade personer 

men till viss del även av tillhörande aktbilagor. Anledningen till att jag valde att studera 

ett rättsfall avseende penninghäleri med tillhörande domar avseende både förbrott och 

penninghäleri var för att få en ökad förståelse för hur det kan se ut i ett verkligt 

penningtvättsfall och vilka möjligheter revisorer har att upptäcka penningtvätten. Det 

finns väldigt få domar som omfattar penningtvätt i näringsverksamhet (eller snarare 

penninghäleri i näringsverksamhet då det inte kommit några penningtvättsdomar ännu 

vid tidpunkten för mitt sökande), och jag fick hjälp från Ekobrottsmyndigheten i 

Stockholm att hitta aktuella domar. De kunde bara hitta ett aktuellt fall, där själva 

penninghäleridomen fattades av Göteborgs Tingsrätt i december 2014, och domar 

avseende förbrott föll i Göteborgs Tingsrätt i juli 2012 samt i Hovrätten för Västra 

Sverige i april 2014. Jag har även köpt in årsredovisningarna för de fem inblandade 

aktiebolagen för de år som själva förbrotten pågått från Bolagsverket. Min analys av 

dessa domar och årsredovisningar har givit en viss insikt i vilka möjligheter en revisor 

har att upptäcka penningtvätt.  

 
 

2.4.3 Bearbetning och analys av insamlad data 
Efter att ha genomfört intervjuerna gjorde jag först en genomgång av transkriberingar 

och inspelningar för att hitta de teman som är mest användbara för min studie. Jag 

grupperade därefter respondenternas svar efter om de avsåg utbildning/kunskaper, 

lagstiftning eller möjligheter att upptäcka penningtvätt, och redovisade de uppfattningar 

som respondenterna gett uttryck för i ett särskilt kapitel. Nästa steg var att gå igenom 

penningtvättsfallet med domar från tingsrätt och hovrätt, samt en del aktbilagor, och 

årsredovisningarna för de aktiebolag som ingick i fallet. Detta ledde till en översiktlig 

redogörelse av fallet samt årsredovisningar och revisioner av involverade bolag. 

Slutligen har både respondenternas svar samt min redogörelse för penningtvättsfallet 
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analyserats. I analysen av respondenternas svar har jag utgått från studiens två 

frågeställningar avseende revisorns utbildning och revisorns möjlighet till upptäckt av 

penningtvätt. När det gäller penningtvättsfallet har revisorns möjlighet till upptäckt av 

penningtvätt analyserats i de fyra aktiebolag som fallet huvudsakligen gäller  

 
  

2.5 Bedömningskriterier 
Bryman och Bell (2011) tar upp två alternativa bedömningskriterier för en kvalitativ 

studie som specificerats av författarna Guba och Lincoln, nämligen trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet(som motsvaras av intern 

validitet); överförbarhet (kan motsvaras av extern validitet); pålitlighet (kan jämföras 

med reliabilitet); och konfirmering som motsvarar objektivitet (ibid). Äkthet består även 

det av ett antal kriterier: rättvis bild (ges tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns); ontologisk autenticitet (ger undersökningen medverkarna 

bättre förståelse för sin situation); pedagogisk autenticitet (bidrar undersökningen till att 

deltagarna får bättre bild av andra personers uppfattningar och åsikter); katalytisk 

autenticitet (leder undersökningen till att deltagarna kan förändra sin situation); och 

taktisk autenticitet (leder undersökningen till bättre möjligheter att vidta åtgärder för 

deltagarna) (ibid). Vilket inflytande dessa äkthetskriterier har fått är dock inte helt klart 

(ibid). 

 

Andra viktiga aspekter vid bedömningen är om etiska regler avseende frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet följts vid genomförandet av studien (Bryman 

& Bell 2011). 

 
2.5.1 Trovärdighet 

När det gäller tillförligheten så skapas den genom att den som utfört en studie 

rapporterar resultaten till de personer som ingått i studien, för att se att deras 

svar/verklighet uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell 2011). Detta har jag uppfyllt 

genom att låta respondenterna ta del av både transkriberingarna av deras intervjuer och 

min uppsats innan den slutgiltigt färdigställts. 

 

Överförbarhet kan uppnås genom att man gör en så fyllig redogörelse som möjligt för 

att ge andra personer möjlighet att bedöma överförbarheten av resultatet till en annan 

miljö. Genom att beskriva respondenternas uppfattningar och studerat rättsfall så 

korrekt som möjligt och med de väsentligaste detaljerna har jag försökt uppfylla detta 
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kriterium. För att ytterligare förstärka överförbarheten är de frågemallar jag använt vid 

intervjuerna medlagda som bilagor i uppsatsen. 

 

Pålitligheten skapas genom en fullständig och tillgänglig redogörelse för hela 

forskningsprocessen, som sedan helst ska granskas av kolleger som ska bedöma 

kvaliteten på valda procedurer och deras tillämpning (Bryman & Bell 2011). Jag har 

därför strävat efter att göra klar och fullständig redogörelse för tillvägagångssättet för 

min studie. Seminarier med medstudenter och handledningstillfällen får anses som 

granskningar av den utförda studien, även om de inte till fullo motsvarar den granskning 

som föreslås ovan. Det är dock väldigt ovanligt att en sådan fullständig granskning sker, 

och jag anser att därför att den granskning som skett av medstudenter och handledare är 

fullt tillräcklig för att garantera studiens pålitlighet. 

 

När det gäller konfirmeringen har min målsättning hela tiden varit att vara objektiv och 

att inte låta mina egna värderingar eller kunskaper styra min studie.  

 

2.5.2 Äkthet 
En rättvisande bild uppnås genom att tillräckligt många olika intressenter ingår i 

undersökningen för att fånga de olika åsikter och uppfattningar i en studies målgrupp 

(Bryman & Bell 2011). Då det endast är fem olika respondenter (med totalt sju 

personer) som blivit intervjuade, varav ingen från RN, FAR eller FIPO det vill säga de 

myndigheter/organ som granskar revisorerna och även utbildar och auktoriserar dem, 

samt tar emot penningtvättsrapporteringar, kan det ifrågasättas om den bild som ges av 

revisorernas kunskaper och utbildning är helt rättvisande. Men med tanke på att det har 

varit både storleks- och geografisk spridning på de revisionsfirmor som ingått, och att 

de personer som deltagit vid intervjuerna har haft olika ansvarsområden, samt att även 

utredande myndighetspersoner ingått som respondenter och vissa mejlsvar erhållits från 

FAR och FIPO, anser jag att den bild som ges är tillräckligt rättvisande. 

 

Vad gäller övriga äkthetskriterier hoppas jag att min studie bidrar till att de som 

medverkat får en bättre förståelse för penningtvättsproblematiken och även att den kan 

leda till en för revisorer mer praktisk utbildning inom penningtvätt och klarare regler 

och rutiner för när och hur en revisorer ska agera vid upptäckt av misstänkta 

transaktioner. 
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2.5.3 Etik  
Jag har i min studie uppfyllt etiska krav genom att jag kontaktat mina respondenter via 

e-post och där upplyst dem om syftet med min studie, och att det varit frivilligt för dem 

att välja att ingå som respondent i min undersökning. De har också fått välja om de velat 

vara anonyma, och jag har följt deras önskemål. 

 

När det gäller det rättsfall som använts i min studie är det en offentlig handling. Jag har 

ändå valt att endast ha med namnen på de inblandade bolagen, men inte på de personer 

som ingår i fallet. Inte heller har jag redovisat namnet på de revisionsfirmor som utfört 

revision på inblandade bolag. 
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3 Penningtvätt – beskrivning, lagar och myndigheter 
För att ge läsaren en ökad förståelse för vad revisorn ska ha möjlighet att upptäcka och 

vilka regler denna då har att förhålla sig till beskrivs i detta kapitel vad penningtvätt är 

samt redogörs för den svenska lagstiftningen på området. I kapitlet beskrivs även vilka 

myndigheter som utövar kontroll över revisorer respektive har utredningsansvar inom 

penningtvättsområdet i relation till revisorernas yrkesutövning. 

 

3.1 Beskrivning av penningtvätt 
 

3.1.1 Penningtvättens faser 
Penningtvätt är en process som sker i olika faser. Ofta sker penningtvätten i tre steg: 

placering, skiktning (även kallat disposition av Grahn et al.) och integrering. 

Placeringsfasen innebär att de illegala medlen placeras på bankkonton eller hos andra 

finansiella institutioner . Nästa steg är att skikta pengarna genom att först föra över dem 

till andra banker och därefter använda till inköp av olika tillgångar av dyrbart värde, 

kanske en fastighet av något slag. Ofta behövs rådgivare eller konsulter för att hjälpa till 

att försvåra spårbarheten. I den sista fasen, integreringsfasen, har de illegala medlen 

integrerats med penningtvättarens ”vita” ekonomi, och det är mycket svårt att spåra hur 

medlen intjänats. Ofta säljs större tillgångar som fastigheter, och penningtvättaren får en 

vinst att redovisa för skattemyndigheterna (Syrén 2005). 

 

Det är dock inte alltid som trestegsmodellen ovan kan användas för att illustrera hur 

penningtvätten gått tillväga och dess koppling till det ursprungliga brottet. Det kan t.ex. 

gälla för vissa tull- och skattebrott där det inte skett något brottsligt förvärv innan 

penningtvätten utförs, vid mutbrott och olaglig insiderhandel eller olika investerings- 

och annonsbedrägerier. Men trestegsmodellen är ändå viktig för att kunna förstå 

penningtvättsmetoder (Grahn et al. 2010). 

 

Sedan finns det också företeelser där man skapar kontantflöden för att t.ex. betala svart 

arbetskraft, ofta används då falska fakturor mellan bolag. I dessa fall följs inte heller de 

ovan angivna faserna. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har kallat detta förfarande 

penningmaskering, och det är vanligt att anse förfarandet som både penningtvätt och 

genomförande av huvudbrott. Denna typ av brott som huvudsakligen är skatterelaterade 

har ökat under senare tid (Grahn et al. 2010). 
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3.1.2 Metoder för penningtvätt 
Det finns som tidigare angivet ett flertal metoder som används för penningtvätt, och de 

utvecklas hela tiden. Man använder sig bland annat av näringsverksamhet i olika 

former, falska dokument och avtal samt målvakter och andra personer som yrkesmässigt 

ställer upp som styrelsemedlemmar, företrädare och ägare i olika bolagskonstellationer, 

ofta utomlands. Vanliga metoder är till exempel: smurfing, som innebär att man 

använder personer (så kallade ”smurfar”) med konton i en eller flera banker för 

kontantinsättningar och sedan skickas pengarna vidare till andra konton; användning av 

kontantintensiva företag där brottspengar kan blandas med företagets legala intäkter; 

köp av vinstbongar; användning av frontbolag, det vill säga bolag som har en legal 

verksamhet men som även blandas med en dold eller brottslig verksamhet. Det är 

vanligt att man gör elektroniska överföringar mellan konton i banker eller andra 

finansiella institutioner i Sverige eller utomlands. Eller så man kan använda sig av 

postväxlar, checkar, alternativa betalningsförmedlare, växlingskontor eller private 

banking tjänster (Grahn et al. 2010). 

 

3.2 Lagar om penningtvätt  
 

3.2.1 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism (PTL) 

Som tidigare beskrivits är den svenska lagen baserad på EU:s tredje 

penningtvättsdirektiv, som i sin tur är baserad på FATF:s 40+9 rekommendationer. I 

PTL anges vad som utgör penningtvätt ( 1 kap. 5 § 6. a-b) och hur detta ska bekämpas. 

Den andra paragrafen anger vilka fysiska och juridiska personer som lagen gäller för, 

det tjugo olika slags verksamheter som omfattas. Godkända och auktoriserade revisorer 

samt registrerade revisionsbolag omfattas genom punkten 10, och andra 

revisionstjänster (samt bokföringstjänster) av punkten 11.  

 

I lagen anges vidare i andra kapitlet att de personer som omfattas av lagen ska vidta 

åtgärder för att uppnå riskbaserad kundkännedom, samt vilka grundläggande åtgärder 

detta innebär, t.ex. måste alltid kundens identitet kontrolleras genom identitetshandling, 

man måste kontrollera den verkliga huvudmannens identitet och inhämta information 

om affärsförbindelsens syfte och art. Det anges vidare att pågående affärsförbindelser 

ska kontrolleras och dokumenteras fortlöpande så att de stämmer med den kunskap som 

finns om kunden och dennes affärs- och riskprofil, och om det behövs ska det 

kontrolleras varifrån kundens ekonomiska medel kommer. 
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I det tredje kapitlet specificeras rapporteringskravet. Enligt första paragrafen ska 

transaktioner granskas för kunna upptäcka sådant som i detta fall revisorn misstänker 

eller har skälig grund att misstänka utgöra ett led i penningtvätt. Kvarstår misstanken 

efter analys ska uppgifter om alla omständigheter lämnas till Polismyndigheten utan 

dröjsmål. Man ska i förekommande fall ange om den egendom som avses finns hos 

verksamhetsutövaren, och om kunden har tillgodohavanden hos verksamhetsutövaren, 

samt även uppgifter om mottagaren av transaktionen. Man ska också avstå från att 

utföra en transaktion som man misstänker utgör penningtvätt. 

 

Godkända och auktoriserade revisorer, liksom advokater, är inte skyldiga att lämna 

uppgifter till Polismyndigheten i två fall; dels om de anförtrotts uppgifterna när de 

försvarar eller företräder en klient i ett rättsligt förfarande oberoende om de fått den 

före, under eller efter förfarandet, dels när de fått informationen från en klient i samband 

med att de bedömer en klients rättsliga situation (3 kap. 2-3 §§).  

 

Det råder meddelandeförbud för revisorn och andra som omfattas av PTL (3 kap. 4 §). 

Det innebär att man inte får röja för sin kund eller annan utomstående att granskning 

genomförts eller uppgifter lämnats till Polismyndigheten eller att en undersökning 

utförs eller kan komma att utföras. Man får dock lämna en sådan uppgift till en 

tillsynsmyndighet. Även tillsynsmyndigheter har underrättelseskyldighet att lämna 

uppgifter till Polismyndigheten om det vid en inspektion upptäcker omständigheter som 

kan utgöra penningtvätt. 

 

Genom en lagändring under 2014 har FIPO sedan 1 juli 2014 givits möjlighet att besluta 

om dispositionsförbud, vilket får gälla i högst två dagar (3 kap 8-9 §§). Detta är något 

som FIPO utnyttjat 25 gånger under det andra halvåret 2014 (FIPO 2015). 

Dispositionsförbudet innebär alltså att den misstänkta transaktionen stoppas temporärt. 

 

Enligt femte kapitlet i PTL framgår att samtliga som omfattas av lagen måste ha 

riskbaserade rutiner för att förhindra att ens verksamhet utnyttjas för penningtvätt och 

man ska svara för att anställda fortlöpande får den information och utbildning som 

behövs. Man ska även ha rutiner för att skydda sina anställda från hot eller fientliga 

åtgärder till följd av granskning eller rapportering av penningtvätt.  
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Det sjätte kapitlet reglerar den tillsyn som ska ske över de verksamhetsutövare som 

omfattas av lagen. Auktoriserade och godkända revisorer omfattas inte av detta kapitel 

då det står under tillsyn av Revisorsnämnden. Däremot ska de revisorer som omfattas av 

1 kap. 2 § 11 registrera sig hos Bolagsverket, sker inte detta får revisionsverksamheten 

inte bedrivas. Bolagsverkets register får användas av Tillsynsmyndigheten som har rätt 

förelägga verksamhetsutövaren att lämna uppgifter eller att genomföra en undersökning. 

Den får också förelägga att en verksamhet ska vidta rättelser eller upphöra. 

 
3.2.2 Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 

I och med Lag (2014:37) om straff för penningtvättsbrott är penningtvätt numera ett 

självständigt brott. Förutom att det leder till att det ingår i de brott som en revisor har 

anmälningsskyldighet för enligt ABL, så innebär det också att så kallad självtvätt är ett 

brott (Grahn et al. 2010). Självtvätt innebär att en person själv har omvandlat sitt 

brottsutbyte till en synbart legal tillgång (FIPO 2015). Dessutom har en särskild variant 

av penningtvättsbrott tagits med i lagen, näringspenningtvätt. Detta brott innebär att 

aktörer utnyttjar näringsverksamhet i syfte att utföra penningtvätt. Det har även blivit 

möjligt att ta olika tillgångar, inklusive penningar, i beslag genom lagen (7 och 9 §§). 

 

3.3 Myndigheter 
Det är främst fyra statliga myndigheter som kan ha beröring med revisorn när det gäller 

bekämpningen av penningtvätt. Dessa är Revisorsnämnden, FIPO, EBM och 

Skatteverket genom dess Skattebrottsenheter (SBE). 

 

3.3.1 Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden har fyra huvuduppgifter som är att: 1. Tillse att näringslivet har 

tillgång till kvalificerade revisorer i den mån det krävs, genom auktorisation, 2. Utöva 

tillsyn över dessa revisorer, 3. Granska ärenden och besluta om disciplinära åtgärder i 

de fall revisorer brustit, 4. Vara ansvarig för utvecklingen av god revisors- och 

revisionssed. Kvalificerade revisorer är ett samlingsnamn för auktoriserade och 

godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Den tillsyn som Revisorsnämnden 

utför är främst systematisk och uppsökande tillsyn, då revisorer och revisionsbolag 

alltså väljs ut för kontroll systematiskt efter en riskbedömning. De utför även löpande 

kvalitetskontroll, men den utförs främst av FAR i den mån revisorn är medlem där. 

Revisorsnämnden kvalitetssäkrar i sin tur FARs kontroller. Disciplinärenden är även de 
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en form av tillsyn som kan leda till åtgärder som erinran, varning, eller upphävande av 

auktorisation (FAR 2015d; Revisorsnämnden 2015a).  

 

Slutligen kan Revisorsnämnden även utfärda förhandsbesked. Det innebär att de efter 

ansökan från en revisor eller registrerat revisionsbolag prövar dess oberoende avseende 

revisionsuppdrag eller sidoverksamhet (Revisorsnämnden 2015a). 

 

3.3.1.1 Två fall av disciplinära åtgärder med penningtvättsanknytning 
Revisorsnämnden har beslutat om disciplinära åtgärder i två fall som avser penningtvätt, 

dessa beslut togs 2010, D43/10 (Revisorsnämnden 2010) respektive 2011, D15/11 

(Revisorsnämnden 2011). I det förstnämnda fallet har en revisor brustit i sitt 

revisionsutövande bland annat genom att inte kontrollera varifrån en delägare fått de 

medel som denne tillskjutit i sitt aktiebolag, och inte heller kontrollera om inhyrning av 

maskiner från dotterbolag verkligen användes för faktisk uthyrningsverksamhet eller om 

det bara rörde sig om penningtransaktioner. Revisorsnämnden beslutade att upphäva 

godkännandet som revisor. I det andra fallet, D15/11, har revisorn bland annat avseende 

ett bolag inte gjort kontroller av stora kontantbetalningar och betalningar via 

styrelseledamöters privata konto avseende fakturor mellan närstående bolag, och inte 

heller övervägt om dessa betalningar kunnat utgöra penningtvätt. Den disciplinära 

åtgärden för revisorn blev upphävande av dennes auktorisation. I båda dessa fall hade 

flera brister utöver de nämnda konstaterats. 

 
3.3.2 Finanspolisen 

Sedan 1 januari 2015 finns FIPO organisatoriskt inom den nationella operativa 

avdelningen inom Polisen. Det är FIPO som tar emot penningtvättsrapporteringar och 

därefter sammanställer och analyserar dessa. Tidigare var FIPO tvungna att utreda om 

det fanns bakomliggande brott, alltså förbrott, för den misstänkta transaktion som 

rapporterats. Eftersom penningtvätt kriminaliserades den 1 juli 2014 kan FIPO nu 

istället koncentrera sig på penningtvättsbrottet (FIPO 2015).  

 
3.3.3 Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenheter 

I de fall Finanspolisen beslutar att ett ärende där det kommit in penningtvätts-

rapportering bör utredas, går dessa vidare till antingen en brottsutredande enhet inom 

polisen eller till någon annan brottsutredande myndighet. I de fall förbrottet är 

ekonomiskt går det vanligen till åklagare på EBM och utreds där av poliser och 

ekorevisorer. Är det skattebrott som är misstänkt förbrott görs utredningen i regel av 
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SBE (FIPO 2015). Enligt Brå:s rapport (2011) är det EBM och Skatteverket som mottar 

de flesta av FIPO:s underrättelseuppslag. Enligt vad som framgår av två andra rapporter 

från Brå (2008, 2014) jobbar dessa, och även andra, utredande myndigheter, mycket 

efter principen ”Follow the money”, det vill säga att gå på pengarna för att bekämpa 

penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Med detta menas vidare det är en 

tillgångsinriktad brottsbekämpning där myndigheterna genom olika metoder såsom 

kvarstad, beslag och betalningssäkring tar de pengar, och även andra tillgångar, som 

finns i de brottsmisstänkta personernas ägo (Brå 2008, 2014). 
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4 Revisorns roll, rutiner och utbildning 
Detta andra teoretiska kapitel avser att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

revisorns situation genom att beskriva revisorns roll och de rutiner, standards och 

lagar revisorn ska följa i sitt arbete, samt vilken utbildning en auktoriserad revisor ska 

genomgå. 

 

4.1 Allmänt 
Från början var ett av den externa revisionens huvudsyften att upptäcka brott, både i 

Sverige och internationellt, men under 1900-talet har yrket genomgått en drastisk 

förändring (Larsson 2005; Porter, Simon & Hatherly 2008). Mellan 1920- och 1960-

taletn ökade företag i både storlek och komplexitet, och man frångick revisionsmetoder 

som att noga granska varje transaktion till att istället testa ett urval av transaktioner 

tillsammans med granskning och bedömning av företagets redovisningssystem och 

interna kontroller. Enligt revisorerna var det därför företagsledning och styrelse som 

måste ha ansvaret för att både förhindra och upptäcka brott (Porter, Simon och Hatherly 

2008). 

 

Idag är den externa revisionens syfte att användare ska få ökat förtroende för ett bolags 

finansiella rapporter, vilket uppnås genom ett uttalande där det anges om de finansiella 

rapporterna ger en sann och rättvisande bild (FAR 2015d). Det övergripande målet med 

revisionen är att uppnå rimlig säkerhet att det inte finns väsentliga felaktigheter i de 

finansiella rapporterna. Den som blivit vald att utföra revisionen kallas revisor. Det 

finns olika slags revisorer, såsom auktoriserade och godkända revisorer, personer som 

jobbar med redovisning och revisionsfrågor, och lekmannarevisorer. Det är endast för 

auktoriserade och godkända revisorer som det föreligger särskilda utbildningskrav. 

Aktiebolag som uppfyller gränserna för revisionsplikt måste ha antingen en auktoriserad 

eller godkänd revisor (ABL 9 kap. 12 §). Från den 1 juni 2013 togs möjligheten att bli 

godkänd revisor bort, och numera kan man endast ansöka om att bli auktoriserad revisor 

(FAR 2015a).  

 

En revisor måste utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 

objektiv i sina ställningstaganden (Revisorslag 2001:883).  
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4.2 FAR  
FAR är Sveriges branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

och de har ca 6 000 medlemmar. FAR har bland annat som uppgift att utfärda 

rekommendationer och göra uttalanden i revisionsfrågor, vilka dess medlemmar ska 

beakta. Dessa rekommendationer och uttalanden ger, i brist på annan normgivning, 

uttryck för den goda revisionssed som revisorer praktiskt tillämpar (FAR 2015d). En 

annan uppgift för FAR är att bistå Revisorsnämnden i den löpande kvalitetskontrollen 

av revisorer, där FAR är ansvarigt för att utförande denna kontroll av sina medlemmar 

(Revisorsnämnden 2015a). 

  

4.3 God revisors- och revisionssed 
Enligt Revisorslagen 19 § måste en revisor iaktta god revisorssed. FAR tar genom sina 

uttalanden fram mycket av de yrkesetiska regler som en revisor ska förhålla sig till, och 

god revisorssed, eller god yrkessed, ingår i dessa. Den innebär bland annat att revisorn 

ska verka med gott omdöme och inte får främja orätt (FAR 2015c).  

 

I ABL anges i 9 kap. 3 § att den granskning av bolagets årsredovisning och bokföring 

och vd:ns förvaltning som revisorn utför ska vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver. Den goda revisionsseden styrs sedan 2011 av International 

Standards on Auditing (ISA), som har översatts av FAR och ingår i deras 

samlingsvolym för revision (FAR 2015d). Det är en global revisionsstandard som tagits 

fram av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som i sin tur 

är en del av International Federation of Accountants (IFAC). I sina rekommendationer 

och uttalanden ger FAR uttryck för hur ISA standarderna ska tillämpas. FAR anger på 

sin hemsida att god revisionssed enkelt uttryckt är ”detsamma som god sed bland 

erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme” (FAR 2015b). 

  

Enligt Healy och Palepu (2003) finns det faror med att ha för omfattande och mekaniska 

regler som de som bland annat utarbetats av Financial Accounting Standards Board 

(FASB) som en följd av Enron-skandalen. En fara är att de uppmuntrat företag att skriva 

kontrakt som följer lagens bokstav istället för lagens ”spirit”. En ännu större fara anses 

vara att de ger revisorer möjlighet att avvika från deras primära ansvar att bearbeta och 

kontrollera information, och att de påståenden som görs i en revisionsberättelse därför 

inte längre är en garanti för att ett bolags finansiella hälsa verkligen har kontrollerats. 
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Broberg (2013) redogör i sin studie avseende revisorer inom Big 4 för hur det finns en 

fara att revisorer förlitar sig på sin firmas revisionssystem så pass att de åsidosätter sin 

egen professionella bedömning och skepticism. Det är därför viktigt att revisorn för att 

uppnå en hög kvalitet på sin revision verkligen tillämpar revisionssystemet, och inte 

bara följer det som man prickar av en checklista (Broberg 2013). Myers (1997) kom i 

sin studie fram till att vid mer atypiska situationer, såsom då bedrägerier föreligger, så 

är en erfaren revisor från en revisionsfirma med ett mindre strukturerat revisionssystem 

effektivare än en revisor från en firma med ett mer strukturerat revisionssystem.  

 

4.4 Revisionsprocessen  
 

4.4.1 Väsentlighet och risk 
Som framgår ovan finns det särskilda revisionsstandarder som en revisor måste följa. En 

revision kan sägas bestå av tre moment: planering, utförande och utvärdering. Enligt 

ISA 200 p. 6 ska revisorn tillämpa väsentlighetsbegreppet i samtliga dessa moment. 

Väsentlighet bedöms utifrån omständigheter i det specifika företaget och påverkas av 

både revisorns uppfattning om vilken finansiell information användare behöver samt 

felaktigheters belopp och/eller karaktär (ISA 200). Det innebär att väsentlighet bedöms 

olika från företag till företag. 

 
Det finns tre olika risker som anges för revisionen. Den första, revisionsrisk, är en 

funktion av de två andra riskerna, risken för väsentliga felaktigheter och 

upptäcktsrisken (ISA 200). Risken för väsentliga felaktigheter, som utgör risken för att 

de finansiella rapporterna före revision innehåller väsentliga felaktigheter, består i sin 

tur av inneboende risk och kontrollrisk. Den inneboende risken avser hur känsligt ett 

påstående om en specifik transaktion, ett konto eller en upplysning är för att vara 

väsentligt felaktigt innan någon kontroll utförts. Kontrollrisk avser den risk som finns 

att en väsentlig felaktighet i ett påstående om en transaktion, konto eller upplysning inte 

upptäcks, rättas eller förhindras i tid av företagets egna interna kontroll. Slutligen så är 

den tredje risken, upptäcktsrisken, den risk som finns att revisorns åtgärder inte är 

tillräckliga för att upptäcka väsentliga felaktigheter. 

 

4.4.2 Krav avseende planering och utförande 
Det finns en mängd krav på revisorn avseende dennes revisionsuppdrag. Först och 

främst måste revisorn följa de yrkesetiska krav som finns, varav oberoende är ett viktigt 

sådant. Vid planering och utförande av revision ska revisorn alltid förhålla sig 
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professionellt skeptisk. Det innebär att revisorn måste ha en medvetenhet om att det kan 

finnas omständigheter som lett till väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, 

och till exempel vara uppmärksam på om det finns motstridig information, förhållanden 

som tyder på oegentligheter eller omständigheter som kan behöva utredas mer än vad 

ISA kräver. Utgångspunkten är dock att betrakta räkenskapsmaterial som äkta, om det 

inte finns anledning att tro motsatsen. Revisorn måste vidare alltid använda sitt 

professionella omdöme vid planering och utförande, samt inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis för att revisionsrisken ska vara så liten som möjlig. Det 

kan till exempel innebära att revisorn konsulterar med andra revisorer vid svåra eller 

tvistiga frågor för vilka revisorn själv saknar rätt kunskap eller erfarenhet. Revisorn 

måste dokumentera de bedömningar som görs under hela revisionen, och upprätta en 

revisionsdokumentation som ger tillräcklig ledning för en utomstående erfaren revisor 

att förstå vilka professionella bedömningar som gjorts (ISA 200, p.14-17, A18-A27). 

Det finns en särskild standard för dokumentation av revisionen, ISA 230, som anger 

vilka krav på form, innehåll och omfattning som ska uppfyllas av revisorn. 

 
Vid genomförandet av revisionen ska revisorn följa alla relevanta ISA. Företagsledning 

och styrelse måste alltid ge revisorn full tillgång till all information som är tillgänglig 

och även lämna ytterligare upplysningar om revisorn begär det. Vidare ska revisorn 

alltid ha obegränsad tillgång personer i företaget för att kunna inhämta nödvändiga 

revisionsbevis (ISA 200, A2). När det gäller revisionsbevis är de nödvändiga som stöd 

för revisorns slutsatser och rapport, och det krävs att de är både tillräckliga och 

ändamålsenliga. Tillräckligheten avgörs främst efter kvantiteten där bedömningen av 

risken för felaktigheter påverkar vilken kvantitet som kan behövas, samt även efter 

vilken kvalitet revisionsbevisen har. Är kvaliteten hög kan alltså mindre kvantitet 

krävas. Ändamålsenligheten beror på om revisionsbevisen är relevanta och tillförlitliga, 

med andra ord vilken kvalitet de har (ISA 200, A28-30).  

 

Revisionsrisken kan aldrig reduceras till noll på grund av revisionens inneboende 

begränsningar, och revisorn kan alltså inte uppnå absolut säkerhet att det inte finns 

väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Det finns tre huvudorsaker till de 

inneboende begränsningarna. Den första är den finansiella rapporteringens karaktär, det 

vill säga att den bygger till stor del på bedömningar, uppskattningar och tolkningar. Den 

andra är granskningsåtgärdernas karaktär, där revisorns möjligheter att inhämta 

revisionsbevis kan begränsas av att det avsiktligt eller oavsiktligt undanhålls 
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information eller att någon har avsiktligt har genomfört oegentligheter som döljs genom 

sofistikerade och uttänkta system genom till exempel falska dokument. Den tredje är att 

en revision måste utföras inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad, vilket innebär att 

det är omöjligt att granska allt. Planeringen av revisionen är oerhört viktig så att man 

utför den så effektivt som möjligt med rätt avvägda resurser och metoder för olika 

granskningsområden. När det gäller oegentligheter har revisionens inneboende 

begränsningar särskilt stor betydelse, och därför finns det en särskild revisionsstandard, 

ISA 240, för revisorns ansvar för dessa (IAS 200 A45-51). 

 

4.4.3 Granskningsmetoder och granskningsåtgärder 
4.4.3.1 Granskningsmetoder 
Enligt Carrington (2010b) har en revisor två olika granskningsmetoder att välja mellan 

när han ska genomföra sin granskning. Dessa två metoder är granskning av företagets 

interna kontroller och substansgranskning. Ofta blir det dock så revisorn använder en 

kombination av metoderna vid sin granskning.  

 

När det gäller en granskning av intern kontroll vid en revision så innebär det enligt 

Carrington (2010b) normalt sett att revisorn granskar att den interna kontrollen 

säkerställer en korrekt redovisning. Det som då är viktigt att granska är bland annat 

personalens kompetens, vilka behörighets- och ansvarsområden som finns och hur 

tydligt definierade de är, och kvaliteten på godkännande- och attesteringsrutiner. 

Carrington (2010b) delar upp granskningen av företagets redovisningssystem och 

tillhörande kontroller i fyra steg, där första steget innebär att uppnå en preliminär 

förståelse, andra steget en kontroll av effektiviteten i internkontrollsystemet, det tredje 

steget att kontrollerna efterlevs, och det fjärde och sista steget är en kompletterande 

substansgranskning. 

 

Preliminär förståelse av ett företags interna kontroll 

För att uppnå preliminär förståelse måste revisorn studera vad för slags kontrollmiljö 

som finns inom företaget, hur det är organiserat och vilka ansvarsområden som finns. 

Revisorn måste vidare kontrollera om och vilka riskvärderingsprocesser som finns, samt 

även själv göra en värdering av riskerna i företaget och jämföra mot företagets egna 

riskvärderingsprocesser. Därefter ska revisorn identifiera vilka kontrollaktiviteter som 

finns, bland annat om det finns kontroller som att alla transaktioner är godkända av 

behöriga personer (Carrington 2010b). 
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Granskning av internkontrollsystemets effektivitet och hur kontrollerna efterlevs 

Här måste revisorn först fördjupa sin förståelse av redovisningssystemet och göra en 

noggrann dokumentation och sedan testa denna med ett så kallat walk-through-test, 

genom att följa en utvald affärsprocess från början till slut. Det kan vara en verklig 

affärshändelse eller att man skapar en fiktiv affärshändelse (Carrington 2010b). Genom 

detta förfarande kan revisorn bedöma vilka svagheter och styrkor den interna kontrollen 

har. Enligt Perry (2014) är detta test ett av de mest kostnadseffektiva momenten i den 

årliga riskbedömningen som en revisor ska göra. Normalt kontrolleras 5-10 olika 

transaktioner; ett ökat urval ger ännu starkare evidens för vad revisorn bör inrikta sig på 

i sin revision (Perry 2014). Därefter är det viktigt att kontrollera att de olika interna 

kontrollerna och rutinerna verkligen följs i företaget, då det är viktigt att revisorn inte 

förlitar sig på företagsledningens uppgifter avseende kontrollaktiviteternas effektivitet 

(Carrington, 2010b). 

 

Substansgranskning 

Vid substansgranskningen kan revisorn välja mellan analytisk granskning och 

detaljgranskning. Vid det förstnämnda studeras rimliga samband mellan data, och kan 

till exempel avse jämförelser mellan faktiskt redovisade belopp och förväntat belopp 

med utgångspunkt i föregående års siffror eller branschnyckeltal. Vid detaljgranskning 

kan test ske av antingen transaktionerna som ger upphov till ett saldo eller test av 

saldona direkt (Carrington 2010b). Vid test av transaktioner utgår man från ett kontos 

ingående saldo och kontrollerar genom urval att alla transaktioner registrerats och då på 

ett korrekt sätt. Uppfyller testet detta utgår revisorn från att det redovisade utgående 

saldot är korrekt (Carrington 2010b). Vid test av saldon kan kontrollerna avse 

avstämning av huvudbok mot reskontra samt att kundfordringar motsvaras av verkliga 

fordringar och inte heller är osäkra till någon del (Carrington 2010b). 

 

Enligt en studie utförd av Loebbecke, Eining och Willingham (1989), så var 

detaljgranskning den absolut främsta åtgärden (56,5 %) som ger revisorn en första 

indikator på att det finns oegentligheter i företaget. I studien kom därefter analytisk test 

av ett specifikt konto (17,7%).  

 
4.4.3.2 Granskningsåtgärder 
Syftet med granskningsåtgärder är att samla revisionsbevis som revisorn behöver för att 

kunna göra uttalanden i revisionsberättelsen. Det finns olika åtgärder som kan användas, 
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såsom bland annat inspektion av dokument och bokföringsposter, förfrågningar till 

personer inom företaget för att ge revisorn information som den inte har, bekräftelser 

från tredje part som till exempel bank, kund eller leverantör, samt beräkningar som till 

exempel kontrollräkningar av avskrivningar eller uträkning av förutbetalda kostnader 

(Carrington 2010b).  

 

Vid inspektion av dokument tillges normalt externa dokument högre tillförlitlighet, men 

det är ändå viktigt att revisorn genom viss informationssökning försöker bedöma den 

externa källans kompetens och oberoende (Carrington 2010b). För bekräftelser från 

tredje part gäller det även här att vara kritisk, något som Carrington (2010b) påvisar 

med fallet Bonlat, där revisorn bad Bank of America att styrka Bonlats 

tillgodohavanden. Den bekräftelse som kom efter tre månader visade sig senare vara en 

förfalskning. Följden blev att Bonlats revisorer blev stämda.  

 
 
4.4.4 Revisorns ansvar avseende oegentligheter  

I revisionsstandarden ISA 240 anges vilket ansvar revisorn har avseende oegentligheter 

i en revision av finansiella rapporter. Det som skiljer en oegentlighet från ett fel är att en 

oegentlighet är en felaktighet som uppstått på grund av en avsiktlig handling, den 

handling som lett till ett fel är oavsiktlig. Det är styrelsen och företagsledningen som har 

huvudansvaret för att förebygga och upptäcka oegentligheter. Revisorn har ansvar för 

att uppnå rimlig säkerhet att det inte finns någon väsentlig felaktighet i de finansiella 

rapporterna som helhet, oavsett om den skulle bero på oegentlighet eller fel. Det är 

svårare att upptäcka en väsentlig felaktighet som beror på en oegentlighet än ett fel. 

Detta eftersom oegentligheten ofta är väl planerad och avsiktligt dold. Ännu svårare blir 

det om det är företagsledningen som ligger bakom oegentligheten, eftersom den lättare 

kan manipulera och förfalska räkenskapsmaterial och annan dokumentation. Revisorns 

professionella skeptiska inställning blir därför ännu viktigare när det gäller att hitta 

oegentligheter, och att denne bortser från tidigare erfarenheter av styrelse och 

företagsledning för att kunna bibehålla den inställning som krävs. Det gäller att revisorn 

utreder vilken bedömning av risker för oegentligheter som företagsledningen har gjort 

och vilka processer som inrättats för att identifiera och hantera dessa risker. Revisorn 

måste ställa frågor till företagsledning, personal i företaget och eventuell 

internrevisionsfunktion om de har kännedom om faktiska, misstänkta eller påstådda 

oegentligheter i företaget. När det gäller internrevisionsfunktionen i ett företag ska 
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revisorn även inhämta deras åsikter om risken för oegentligheter (ISA 240). Vidare ska 

revisorn kontrollera vilka eventuella åtgärder som internrevisionen utfört för att hitta 

oegentligheter, samt vilka reaktioner som kommit från företagsledningen på 

internrevisionens iakttagelser (ISA 240, A18). 

 

Det är också viktigt att revisorn kontrollerar vilken tillsyn styrelsen har av företagets 

verksamhet, bland annat genom att delta i möten, läsa styrelseprotokoll och ställa frågor 

till styrelsen (ISA 240, A19). 

 

Oegentligheter kan bestå av antingen bedräglig finansiell rapportering eller 

förskingring, eller med ett annat ord, stöld av tillgångar. Den första oegentligheten 

utförs i regel av företagsledningen, medan den andra ofta kan utföras av anställda men 

naturligtvis kan även företagsledningen utföra dessa brott. Bedräglig finansiell 

rapportering kan åstadkommas genom att företagsledningen manipulerar, förfalskar 

eller ändrar räkenskapsmaterial, ger felaktig eller otillräcklig information, avsiktligt 

använder felaktiga redovisningsprinciper eller sätter sig över olika kontroller. När det 

gäller förskingring av tillgångar kan detta ske genom inbetalningar av fordringar stjäls 

på olika vis, eller att fysiska tillgångar som varor eller inventarier stjäls. Andra sätt att 

förskingra kan vara att förmå ett företag att betala för varor och tjänster som aldrig 

erhållits genom till exempel falska fakturor, eller att man använder företagets tillgångar 

för privat bruk (IAS 240).  

 

Vid sin utvärdering av riskfaktorer bör revisorn försöka identifiera om det finns 

särskilda omständigheter som externa förväntningar på företaget att anskaffa ytterligare 

eget kapital, eller det ges betydande bonusar om orealistiska mål uppnås, eller det finns 

en dåligt fungerade kontroll i företaget. För både bedräglig finansiell rapportering och 

förskingring av tillgångar anges tre olika kategorier av riskfaktorer: incitament/tryck, 

möjligheter och inställning/ursäkter. Delvis kan dessa riskfaktorer vara desamma för 

bedräglig finansiell rapportering och förskingring av tillgångar. Det som skiljer är att 

riskfaktorerna för bedräglig finansiell rapportering är på företagsnivå, medan den för 

förskingring ligger på en mer personlig nivå oavsett om det gäller företagsledning eller 

anställda. Det innebär att det vid bedömning av riskfaktorer för förskingring bör 

observeras om det till exempel finns dåliga relationer mellan företagsledning och 

anställda, om det är brukligt att ha stora kontantbelopp tillgängliga, om det finns 
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tillgångar i företaget som är värdefulla och/eller lätta att omsätta, och om det finns 

otillräcklig intern kontroll över företagets tillgångar. Det är viktigt att kontrollera vilka 

system för attest och godkännande av olika transaktioner som företaget har och hur väl 

transaktioner dokumenteras (ISA 240). Det finns en särskild standard, ISA 315, som 

anger vilket ansvar revisorn har för att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter. Oavsett om dessa felaktigheter beror på oegentligheter eller fel, eller finns 

på rapport- eller påståendenivå, så är det väsentliga för revisorn att förstå företaget och 

dess miljö. Företagets interna kontroll är då en oerhört viktig komponent i den förståelse 

som revisorn ska uppnå och ISA 315 anger till vem frågor bör ställas, samt vilka frågor, 

för att uppnå rätt förståelse. Två andra viktiga delar i riskbedömningen är att göra en 

analytisk granskning samt att utföra observation och inspektion. 

 

ISA 240 ger förslag på vilka åtgärder som revisorn kan utföra till följd av sin 

bedömning av riskerna för väsentligheter till följd av oegentligheter. Vidare ges 

exempel på omständigheter som tyder på möjliga oegentligheter. När det gäller val av 

granskningsåtgärder är det viktigt att det finns en oförutsägbarhet i dessa, genom att 

andra konton, transaktioner och områden granskas än vad som normalt görs och även att 

det kan ske på annan tid och plats än vanligt. ISA 330 ger en fördjupad anvisning om 

vilka åtgärder som en revisor bör utföra för att hantera identifierade risker för väsentliga 

felaktigheter.  

 

Om revisorn därefter identifierar felaktigheter under revisionen, så anger ISA 450 hur 

dessa ska utvärderas. Andra viktiga standarder att följa för bedömning och granskning 

av väsentliga felaktigheter är ISA 500 som behandlar revisionsbevis, och ISA 520 som 

behandlar analytisk granskning. 

 

Knapp & Knapp (2001) utförde en intressant studie där revisionsledare (audit managers, 

det vill säga auktoriserade revisorer med längre erfarenhet och högre befattning) och 

revisorer (audit seniors, det vill säga revisorer som fått auktorisation) fick i uppdrag att 

granska årsredovisningar. De delades in två grupper, en där instruktionen var att granska 

redovisningarna med uppgift att specifikt analysera bedrägeririsken i företaget. Den 

andra gruppen fick bara i uppgift att granska årsredovisningar. Studien utvisade dels att 

revisionsledarna generellt var betydligt bättre på att bedöma bedrägeririsk än 

revisorerna, dels att den grupp som fått instruktion om att analysera bedrägeririsken 
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också gjort betydligt bättre bedömningar av sagda risk. Revisionsledarna som fått 

särskilda instruktioner gjorde alltså bättre bedömningar av bedrägeririsken än de 

revisionsledare som inte fått denna särskilda instruktion. Som helhet visade studien att 

både erfarenhet och särskilda instruktioner har betydelse för att revisorers bedömning av 

bedrägeririsk.  

 
4.4.5 Revisorns plikter och skyldigheter – tystnad, upplysning, anmälan och 
rapportering 

En revisor får inte använda uppgifter som den får tillgång till i sin yrkesutövning, 

antingen till fördel till sig själv eller till skada eller nytta för någon annan. Revisorn får 

inte heller obehörigen röja sådana uppgifter (26 § revisorslagen). Tystnadsplikten finns 

också angiven i ABL (9 kap. 41§). Om bestämmelserna om tystnadsplikt enligt ABL 

bryts, ger denna lag rätt till skadeståndssanktioner, medan revisorslagen ger RN rätt till 

disciplinära åtgärder om en revisor bryter sin tystnadsplikt. Det finns dock tillfällen då 

en revisor måste lämna upplysningar, bland annat då det begärs av 

förundersökningsledare i brottmål (9 kap. 46 § ABL). 

 
En revisor som misstänker att ett brott är begånget i ett aktiebolag, i huvudsak av 

styrelseledamot eller VD, är enligt 9 kap. 42 § ABL skyldig att göra en anmälan till 

åklagare. Denna skyldighet infördes 1999, och undersökningar visar att det är få 

revisorer som anmäler, men också att skyldigheten lett till att vissa revisorer har ändrat 

planeringen och utförandet av revisionen (Larsson 2005). Studier visar vidare att 

revisorer inte gärna bryter sin tystnadsplikt eller rapporterar på den låga misstankegrad 

som lagen föreskriver (ibid). Enligt en holländsk studie utförd av Hassink, Meuwissen 

och Bollen (2010) hittar en revisor i genomsnitt 1.07 bedrägerier inom en åttaårsperiod.  

 

Därutöver finns alltså uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 1 § PTL, som innebär att en 

auktoriserad eller godkänd revisor ska rapportera transaktioner som de misstänker utgör 

del i penningtvätt till polisen, det vill säga till FIPO. Som framgår av bilaga A 

rapporterar revisorer väldigt få misstänkta transaktioner. 

 

FAR har gjort uttalandet EtikU2 (FAR 2015e) avseende tystnadsplikt och 

upplysningsskyldighet och uttalandet omfattar till största del revisorns skyldigheter vid 

brottsutredningar. FAR har även gjort uttalandet EtikU 11 (FAR 2015f) som ska ge dess 

medlemmar vägledning och information om vilka överväganden och åtgärder deras 

medlemmar bör göra respektive vidta för att uppfylla kraven i PTL. Dessutom har FAR 
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utarbetat en handledning (FAR 2013) för att uppnå kundkännedom enligt PTL:s 

lagkrav, denna finns liksom etikuttalanden tillgänglig på deras hemsida. 

 

4.5 Revisorns utbildning och auktorisation 
 

4.5.1 Utbildnings- och praktikkrav för auktorisation 
Enligt Carrington (2010a) är revisorns kunskapsbas mindre klart definierad än många 

andra yrkens, och kan heller inte jämföras i omfattning med till exempel en läkares 

kunskapsbas. Dock så krävs för att kunna bli auktoriserad revisor att personen har 

genomgått en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år, se även figur 1 nedan. 

Den teoretiska utbildningen ska bestå av minst en kandidatexamen, det vill säga minst 

tre års studier på universitet eller högskola. I de 180 högskolepoängen (120 poäng enligt 

gamla systemet) ska bl.a. ingå företagsekonomi 90 hp företagsekonomi, beskattningsrätt 

15 hp och handelsrätt 30 hp. I ämnet företagsekonomi ska vidare ha ingått redovisning, 

revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. Utöver dessa ämnen ska 

ämnen som nationalekonomi, informationsteknik, matematik och statistik ingå i den 

teoretiska utbildningen (Revisorsnämnden 2015b). 

 
 
Figur 1: Utbildningskrav auktoriserad revisor. Källa: Revisorsnämnden 
 
 
Efter att en blivande revisor blivit anställd hos en revisionsfirma påbörjas den praktiska 

grundutbildningen, där heltidsarbete under handledning av en auktoriserad eller 

godkänd revisor varvas med teoretiska kurser. Denna praktiska utbildning ska pågå 

under minst tre år. För den som sedan väljer att bli auktoriserad, vilket alla alltså inte 

gör, ska ytterligare två år teoretisk eller praktisk utbildning ha genomgåtts (se figur 1 

ovan). Det innebär att man till exempel kan ha ytterligare två års studier på 
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universitet/högskola (teoretisk utbildning) eller två års praktisk utbildning, eller ett år av 

teoretisk utbildning och ett år praktisk utbildning. Under utbildningen ska en blivande 

auktoriserad revisor lära sig planera, utföra och rapportera revisionsuppdrag, och det ska 

även ingå kvalificerade utredningar i deras praktik enligt Revisorsnämndens föreskrifter 

(RNFS 1996:1). Vidare ska det läggas särskild vikt vid de bedömningar och slutsatser 

som görs av revisorn, samt de etiska regler som en revisor måste följa (RNFS 1996:1). 

 

4.5.2 Revisorsexamen 
Revisorsnämnden genomför revisorsprov två gånger per år för de som vill avlägga 

revisorsexamen. Provet sträcker sig över två dagar, och delproven omfattar totalt 150 

poäng var. För att bli godkänd måste man ha minst 90 p på vardera delprov. 

 

Eftersom proven är hemliga vet provdeltagaren inte i förväg om kunskapstest om 

penningtvätt kommer att ingå. Det gjorde det dock i revisorsprovet 30 november – 1 

december 2014, som finns på Revisorsnämndens hemsida, med följande fråga: 

 

Deluppgift 3.2 (5 p) 

I rollen som revisor har du att förhålla dig till de regler som gäller för 

penningtvätt. 

Uppgift 

Med beaktande av reglerna om penningtvätt, beskriv vilka 

överväganden som behöver göras dels vid antagande av Götalands 

Arkitekter AB som ny kund, dels löpande under uppdraget. 

Redogör också för den uppgiftsskyldighet som gäller för dig som 

revisor.  

 

4.5.3 Auktoriseringsperiod 
Enligt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) gäller den auktorisation som en 

revisor får fem år i taget. Inför auktorisation eller förnyelse av auktorisation kontrollerar 

Revisorsnämnden revisorns yrkesverksamhet och redbarhet. En revisor måste bland 

annat alltid ha utövat minst 1 500 timmar revisionsverksamhet under de fem närmast 

föregående åren före en ansökan om auktorisation eller förlängning av auktorisation, 

varav minst 750 timmar ska avse revision av juridiska personer som måste ha en 

kvalificerad revisor. Dessutom ska revisorn ha fått minst 100 timmar fortbildning under 

femårsperioden innan förlängning (Moberg, Valentin & Åkersten 2014). 
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5 Intervjuer med externa revisorer och ekorevisorer 
 
I detta kapitel redogörs för resultatet av de intervjuer som hållits med personer från tre 

externa revisionsfirmor samt två personer från utredande myndigheter, en vardera från 

Skattebrottsenheten respektive Ekobrottsmyndigheten. 

 

5.1 Externa revisionsfirmors uppfattning om revisorernas 
penningtvättsutbildning 
 

”Alla de här stegen och hur vi jobbar med kunderna och frågorna, det är ju något. 

som ligger inbyggt i alla våra utbildningar hela vägen fram”  

”Och då ingår ju ett antal moment i, och första året så är det ja 100 timmar 

utbildning, år 2 kanske det är 80 timmar, och år 3 och år 4. Och i alla de här 

momenten så är det ju att liksom hitta, ja man ska ju lära sig granskningen, 

alltifrån vem som får vara kund (på ......) och i det ligger det ju oerhört rigorösa 

kontroller ur just ett penningtvättsperspektiv” Utbildningschef, revisionsfirma A, 

2015-05-05 

 
Revisionsfirmorna A och B, som båda tillhör Big 4, anger att de har egna interna 

utbildningar för revisorerna. Som nyanställd revisor får man en grundutbildning på 4-5 

år. I grundutbildningen ingår penningtvätt och dess lagar som en del i de moment man 

lär sig. Det handlar mycket om acceptans av kund, identitetskontroller och 

riskkategorisering, vilka i princip är helt styrda av penningtvättslagens krav, men 

kommer även in i gransknings- och rapporteringsdelarna av utbildningen. 

Revisionsfirma A anger också att inför auktorisation genomgår revisorn två särskilda 

kurser där penningtvätt ingår, och där en specifikt handlar om penningtvätt. 

Revisionsfirma B anger att deras grundutbildning är mer omfattande än de ramar som 

både Revisorsnämnden och FAR sätter, något som är normalt för de större 

revisionsfirmorna enligt revisorsfirma B. Enligt både revisionsfirma A och B är mycket 

av utbildningen case-baserad, det vill säga man använder sig av verkliga eller fiktiva 

penningtvättsfall. Enligt revisionsfirma A använder man sig främst av egna case, men 

även av de fall som FIPO lyfter fram. 

 

”Nej det är case, mycket av våran utbildning är casebaserad, så i de flesta bitar så 

kör man igenom hur gör man det här praktiskt. Och det bygger ju ofta på någon 

form utav case. Man lär sig bättre då än när man bara lär sig paragrafer på något 

sätt.” Revisor/Risk management, revisionsfirma B, 2015-05-12  



  
 

36 

Vad gäller revisionsfirma C så följer revisorerna där FAR:s utbildningar. 

Revisionsfirma C anger att det är mycket om identitetskontroll i grundutbildningen, 

men man tänker inte specifikt på att det är på grund av penningtvättslagens krav, även 

om man vet att det härstammar från de reglerna. 

 

”Det som styrs är ju att det finns standarder, revisionsstandarder som vi ska följa, 

som avser att vi ska kontrollera id och så.” Revisor B, revisionsfirma C, 2015-05-

18 

 

Enligt revisionsfirma C tas det inte upp några specifika case som visar hur en typisk 

penningtvätt ser ut vid grundutbildningen. Däremot har FAR en särskild kurs om 

ekonomisk brottslighet och där behandlas även penningtvätt. På den kursen redovisar 

blandat annat advokat och åklagare olika case. Men de fallen handlar mest om 

organiserad brottslighet, något som känns långt ifrån den verklighet som revisionsfirma 

C verkar i.  

 

FAR kunde inte delta i studien på grund av tidsbrist men har kunnat lämna vissa 

upplysningar om sin revisorsutbildning via e-post. FAR har en utbildningsplan för 

revisorsutbildningen som är uppbyggd i fyra olika etapper. Etapperna omfattar totalt 98, 

84, 129 samt 98 timmar. I deras program ingår penningtvättsutbildning i kursen 

Revision II, som omfattar totalt 35 timmar och ingår i andra etappen av 

utbildningsplanen. Penningtvättsutbildningen på denna kurs utgör en halv dag, ca 4 

timmar alltså, och omfattar lagstiftning och hur man granskar och rapporterar3. 

 

” Jo då, det är ju framförallt det här att ja hur ser man det, är den vanligaste 

frågan. Alltså hur ser en penningtvätt ut? Vad är det man ska reagera på, är de 

vanligaste frågorna” Bolagsjurist, revisionsfirma A, 2015-05-05 

 
Enligt revisionsfirma A är en vanlig fråga från revisorer på deras utbildningar hur man 

hittar penningtvätt och vad man ska leta efter. Revisionsfirma B anger att revisorerna 

har svårt att se att de är involverade eftersom de inte ser penningar på det viset, och 

undrar varför de har det ansvaret då det är banker som mer naturligt kan upptäcka 

misstänkta transaktioner. För att kunna ge svar på revisorernas frågor är det därför 

                                                
3 Uppgift erhållen från FAR via e-post 11 maj 2015 som svar på förfrågan. 
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viktigt att ha med case i utbildningen och enligt revisionsfirma A så använder de mest 

svenska fall då de internationella sällan är överförbara till svenska omständigheter. 

 
”Ja det kan ju vara väldigt olika saker men det finns ju en mängd exempel så där, 

jag brukar ta de fall som vi har sett, som vi rapporterat men också lyfta de fall 

som jag tycker vi borde se, borde rapportera. Det är ju ganska mångfasetterat och 

också beroende på vad det är för typ av branscher så där men det är just det här 

vad ska man reagera på, det är ju det som vi försöker få ut också. Men vi kan ju 

säga det också, vi håller på och jobbar med en ny utbildning i penningtvätt nu, en 

e-learning, som ska rikta sig till alla medarbetare, inte bara revision, utan alla 

medarbetare som jobbar med kund.” Bolagsjurist, revisionsfirma A, 2015-05-05 

 
Både revisionsfirma A och B anger att man utformar sig egen utbildning, med visst 

samarbete med den internationella firman. Revisionsfirma B anger att det är viktigt med 

en global samsyn i de här frågorna, särskilt om man kanske har klienter med dotterbolag 

i ett annat land. Enligt revisionsfirma B så samarbetar de mer med den globala firman 

än med andra revisionsbyråer i Sverige. Revisionsfirma A anger att man också har visst 

samarbete med FAR, både vad gäller utformningen av och lärare till FAR:s 

utbildningar, och att detta gäller även andra firmor inom Big 4 och Big 7. Dessutom 

anger revisionsfirma A att de utvecklar en specifik webbaserad penningtvättsutbildning 

som ska tas i bruk under hösten 2015, och att de också samarbetar med FAR om en 

sådan webbaserad utbildning. Det finns inget samarbete med myndigheter vad gäller 

utbildningens utformning, däremot kontrollerar ju Revisorsnämnden både utbildning 

och rutiner. Senast 2013 gjorde Revisorsnämnden en sådan stor kontroll anger 

revisionsfirma B. Inte heller så använder sig revisionsfirmorna av andra externa 

utbildningsföretag som erbjuder penningtvättsutbildningar, då de är alltför inriktade på 

bankverksamheter och transaktionsövervakning. 

 

 ”Men i övrigt vad myndigheterna sysslar med, problemet skulle jag säga med 

myndighetsperspektivet på penningtvätt är att allting är så extremt bankfokuserat 

på penningtvätt. De utbildningar som finns liksom att köpa externt så är det 

bankfokuserat allting. Nu vet jag att FAR håller på att jobba också med att ta 

fram en utbildning på penningtvätt.” 

”... därför att vi har helt enkelt konstaterat att det som finns annars, det är inte 

relevant för oss.” 
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”.. det är väldigt fokuserat på transaktionsmonitorering och såna saker och det är 

ju ingenting som vi sysslar med överhuvudtaget.” Bolagsjurist, revisionsfirma A, 

2015-05-05 

 

Revisionsfirma C följer FAR:s utbildningar och utformar ingen utbildning själv. 

Tidigare har de deltagit i regionala revisionsträffar genom FAR:s kretsmöten, men har 

de senaste åren inte deltagit då de inte gav så mycket. 

 

Efter auktorisation anger revisionsfirmorna att man har kontinuerlig utbildning och 

uppdatering inom hela revisionsområdet, så även vad gäller penningtvätt. 

Revisionsfirma A anger också att det efter att man blivit auktoriserad kan ta lång tid 

innan man får rätt att ensam skriva på en revision, något som enligt revisionsfirma A 

skiljer Big 4 från de mindre aktörerna. 

 

”Det är on the job training hela vägen upp och man kan bli medpåskrivande 

innan man får själv signa och pratar vi stora koncerner, ja då kanske det tar 10 år 

när du har en titel innan du får skriva på helt själv, medans om man jobbar i 

något annat mindre segment, med enklare förhållanden, så kanske man får det 

ganska snabbt. Och det är väl kanske det som skiljer alla big fours dvs de stora 

revisionsfirmorna, kontra mindre aktörer på marknaden.” Utbildningschef, 

revisionsfirma A, 2015-05-05 

 

Samtliga revisionsfirmor delar samma uppfattning, att det är revisionsfirmorna själva 

som har huvudansvaret för att revisorerna har fått tillräcklig utbildning inom området, 

det vill säga att det är ett arbetsgivaransvar. Dock anser revisionsfirma A att utredande 

myndigheter bör återkoppla om vad de ser för problem. 

 

5.2 Utredande myndighetspersoners uppfattning om externa revisorers 
kunskaper om penningtvätt samt utbildning 
Enligt skattebrottsutredaren från SBE har externa revisorer goda kunskaper inom sitt 

arbetsområde enligt hans erfarenheter från förhör. Utredaren kan dock inte uttala sig om 

deras juridiska kunskaper vad gäller att bedöma vad som utgör brott. Ekorevisorn från 

EBM har inget svar att ge rent generellt då det kommit in så få penningtvättsbrott till 

dem och aldrig från en revisor. 
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Enligt skattebrottsutredaren från SBE så finns inget specifikt samarbete med 

revisionsfirmor vad gäller penningtvätt, däremot samarbetar Skatteverket mer allmänt 

med redovisnings- och revisionsfirmor inom serviceområdet. EBM samarbetar med 

olika myndigheter vad gäller bedömning av underrättelseinformation. Därutöver har de 

ett visst samarbete med FAR. Till 99% kommer rapporteringarna av misstänkta 

transaktioner från banker. Ekorevisorn från EBM anser att de (EBM alltså) borde ta upp 

med FAR om vid vilka tillfällen de ser att revisorer borde anmäla/ha anmält. 

 

Det har hänt att EBM varit med på olika informationsdagar hos revisionsfirmor, men de 

vill vara konkurrensneutrala så samarbetar därför främst med FAR, som sedan kan föra 

EBM:s information vidare. De har även visst samarbete med Revisorsnämnden, som i 

huvudsak verkar ske genom möten där viktiga och aktuella frågor diskuteras. EBM har 

även deltagit i informationsmässor för ekonomer tillsammans med FIPO. 

 
Skattebrottsutredaren från SBE har uppfattningen att det är revisionsfirmorna själva 

som har det betydande ansvaret för revisorernas utbildning. Ekorevisorn från EBM 

anser att FIPO tillsammans med FAR har stort ansvar för utbildningen inom 

penningtvättslagen, och att EBM tillsammans med FAR har ett stort ansvar för 

utbildning inom ABL och penningtvättsbrottet. 

 

5.3 Respondenternas uppfattning om lagstiftningen 
Enligt samtliga revisionsfirmor har penningtvättslagstiftningen en mycket stor inverkan 

på en revisors dagliga arbete, även om man inte direkt sammankopplar olika rutiner med 

PTL. Den största effekten är på kund- och identitetskontrollen som är oerhört rigorös. 

 

Eftersom penningtvättsbrottslagen är relativt ny så finns det inte så mycket konkreta 

uppfattningar om lagen. Revisionsfirma B anser att den inte förändrar så mycket i 

praktiken, utan att den stora förändringen kom 2009. Enligt revisionsfirma A har lagen 

ett bra pedagogiskt värde men i praktiken har lagstiftaren bitit sig i svansen. Detta då 

det i princip blir omöjligt för en revisor att anmäla penningtvättsbrott, eftersom PTL tar 

över i dessa fall och ABL:s regler faller bort. Samma synpunkter framförs av 

skattebrottsutredaren från SBE. Denne hade en åklagare som kursföreläsare på en kurs 

om nya den lagstiftningen som var mycket kritisk mot lagen och menade att den skulle 

bli svår att tillämpa. Även ekorevisorn från EBM anser att lagen är ganska verkningslös 

för revisorer och att den i princip fungerar bara/bäst för banker. 
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”Ja det tror jag faktiskt är ett problem som lagstiftaren lite grann har missat, alltså 

att egentligen så penningtvättslagen konsumerar nog i många fall 

penningtvättsbrottslagen så att säga, man gör en anmälan till Finanspolisen 

istället för en anmälan till EBM, det är ju så det blir. Jag tror att man kommer att 

se väldigt, väldigt få om jag bara gissar helt utan att ha någon förankring i 

verkligheten, att det kommer att ske väldigt få anmälningar enligt nya 

penningtvättsbrottslagen, därför att de kommer att träffas av penningtvättslagen 

istället.” Bolagsjurist, revisionsfirma A, 2015-05-05 

 

Enligt revisionsfirmor A och B har den nya lagstiftningen liten påverkan av 

utbildningsbehovet. Enligt revisionsfirma A så innebär den bara att ABL:s 

”brottskatalog” utökats. Revisionsfirma B menar att utbildningen redan är så 

omfattande, och det är stor skillnad mellan idag och för 10 år sedan. Revisionsfirma C 

anger inte att behovet ökat, men att det de behöver veta är när och hur de ska och får 

agera utan att bryta sin tystnadsplikt. Vidare anser revisionsfirma C att de behöver 

riktlinjer för när ABL respektive PTL ska tillämpas. 

 

”Ja som sagt att det vi har gjort då är att vi har mer omfattande utbildning och vi 

har mer omfattande riktlinjer och processer, så att det är ju väldigt stor skillnad 

idag på hur det ser ut, både vad gäller utbildning och det vi gör varje dag, jämfört 

med 10 år sen, då det var mer eller mindre obefintligt, det kan man ju konstatera. 

Så att det är klart, det tror jag ju är en väldigt stor del, sen tror jag i och för sig att 

mycket av det här det länkar samman med andra processer, ja med hur vi tar på 

oss nya klienter så jag tror att många inte uppfattar att det här är ett 

penningtvättslagkrav de uppfyller utan de bara gör det därför att de blivit 

utbildade och instruerade om det och att de gör det.” Revisor/Risk management, 

revisionsfirma B, 2015-05 

 

Ekorevisorn på EBM anser att den nya lagstiftningen påverkar behovet av utbildning för 

revisorer, men att det fanns redan innan också. Vid tillämpning av ABL finns ett högre 

krav på misstanke än vid tillämpning av PTL, vilket revisorerna behöver göras 

medvetna om. Det finns vidare ett ömsesidigt kunskapsunderskott hos både revisorer 

och FIPO om varandras arbetssätt menar ekorevisorn från EBM. Den utbildning som 

finns om penningtvätt är transaktionsbaserad och revisorer behöver utbildning som är 

mer konstruktiv för dem. 
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5.4 Uppfattningar om externa revisorers möjlighet att upptäcka 
penningtvätt 
 

”Ja alltså det ligger ju i sakens natur att en revisor kommer ju nästan alltid in i 

efterhand. Så att upptäcka den kan, det beror på, jag tror att den är ganska liten 

ärligt talat, beroende på hur det är gjort. Om man jämför t.ex. med en bank har ju 

de otroligt mycket större möjligheter att upptäcka det eftersom de är med i realtid 

och ser alla penningströmmar. Medan en revisor kommer in i efterhand och 

jobbar med väsentlighet och risk.” Bolagsjurist, revisionsfirma A, 2015-05-05 

 
Revisionsfirma A anser att revisorers möjligheter att upptäcka penningtvätt är små. 

Revisionsfirma B och C, samt även skattebrottsutredaren från SBE, anger att det borde 

finnas goda möjligheter. Men som revisionsfirma B också anger, så vid den tidpunkt 

som revisorn får inblick finns bokföring och underlag, och pengarna finns redan inne i 

systemet. Vilket innebär att de redan bör vara kontrollerade av banken. Revisorerna 

sitter helt enkelt för sent i kedjan. Liknande tankegångar anger revisionsfirma C, att om 

ett företag får betalt via bank så reflekterar man inte på samma sätt som man skulle göra 

om det vore en kontant betalning. Större betalningar via bank har ju redan genomgått en 

kontroll på vägen. Det faktum att man också bara jobbar med en kund och ”bara ser ena 

änden” försvårar också upptäckt. 

 

”Och det är ju väldigt svårt att hitta, man ser ju bara ena änden av det.” Revisor 

B, revisionsfirma C, 2015-05-18 

 

Skattebrottsutredaren från SBE anger att externa revisorer inte har samma möjligheter 

till att djupgranska som Skatteverket, och att de måste jobba efter väsentlighet och risk, 

i annat fall skulle revisionen bli för dyr och tidskrävande. Skatteverket har dessutom 

mycket större möjligheter till kontroll av fakturautställare och andra inblandade. 

 

Ekorevisorn från EBM anser att det inte är så lätt att upptäcka misstänkta transaktioner i 

ett enskilt bolag, och att externa revisorer inte har möjlighet att få samma 

”helikoptersyn” som utredande myndigheter kan på grund av sin tillgång till 

information. Delvis anser ekorevisorn från EBM att svårigheterna att upptäcka 
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misstänkta transaktioner beror på ett utbildningsunderskott, delvis på att det är svårt att 

se de mönster som behövs i ett enskilt företag. 

 
Enligt revisionsfirma A påverkar utbildningen frågefrekvensen från revisorer till de 

särskilda personer inom firman som har ansvar för dessa frågor. Men så är det för alla 

ämnen och frågor som tas upp på en utbildning. Däremot har väldigt svårt att ange om 

utbildningen har påverkat rapporteringsfrekvensen.  

 

Revisionsfirma B anser att den utbildning som finns är fullt tillräcklig för att uppfylla 

kraven och att dess påverkan på revisorers möjlighet att upptäcka misstänkta 

transaktioner är ganska god. Det är inte ett primärt fokus för en extern revisor att leta 

efter misstänkta transaktioner, utan en revision ska vara väl avvägd efter sannolikhet 

och förekomst. Mycket beror på vilken kundbas en revisor har.  

 

Skattebrottsutredaren från SBE tror att utbildning kan väcka en revisor som går i 

vanliga ”rutiner”. Men det beror på utbildningen, ofta är den för övergripande enligt 

egen erfarenhet. Ofta är det ”tur” som leder till upptäckt. 

 

Ekorevisorn från EBM anser att det krävs praktiska utbildningar. För EBM:s del krävs 

att de får in case som de sedan kan använda i utbildningssyfte. 

 

Revisionsfirma A anger att de som mest gjort åtta rapporteringar under ett år, och att de 

under 2014 gjorde tre rapporteringar. Noterbart är att de rapporteringar som görs av 

revisionsfirma A oftast härrör från normalriskföretag enligt penningtvättslagens 

definition, och inte högriskföretag som man kanske skulle kunna förvänta sig. 

 

”Nej, jag skulle vilja säga att det är väldigt begränsat som vi har den typen av 

frågor och jag tror att, det beror kanske inte direkt på det här med id-kontrollen, 

men vi är ju väldigt noggranna med vilka klienter och personer vi arbetar med. 

Så jag tror att vi sållar nog bort dem som vi..” Revisionsfirma B, 2015-05-12 

 

Revisionsfirma B anger att de har gjort rapporteringar av misstänkta transaktioner, men 

det rör sig om högst en eller två rapporteringar under de senaste fem åren. Enligt 

revisionsfirma B så beror den låga frekvensen på dessa frågor att deras rutiner och 

system är mer eller mindre självsanerande, genom att man är mycket försiktig med att ta 
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in kunder som är verksamma inom branscher där det är känt att det förekommer 

problem. Revisionsfirma C har aldrig gjort någon rapportering av misstänkt transaktion, 

däremot diskuterades det för en kunds räkning men beloppet var för lågt. Eftersom 

revisionsfirma C är verksam på en mindre ort har man också bättre kundkännedom från 

början, nio av 10 kunder känner man redan till på något sätt innan de blir kunder. De 

anger också att det i och för sig kan leda till att man inte är lika ifrågasättande vid till 

exempel insättningar i bolaget, då man tycker att man känner kunden. 

 

”De ska ju inte göra något på egen hand utan det ska ske en avstämning. Och 

framförallt när det gäller penningtvättsfrågor då eftersom det är ju lite special.”  

Revisionsfirma A, 2015-05-05 

 

Vad gäller både revisionsfirma A och B görs samtliga rapporteringar av en särskild 

nationell enhet eller person, den enskilda revisorn eller kontoret gör alltså inte själv 

bedömningen om rapportering ska göras. Principen är att de inte själva får göra denna 

bedömning utan måste konsultera med särskilt utsedda personer. Hos revisionsfirma A 

finns det tre olika steg som en revisor ska följa vid misstänkt penningtvätt. Först ska 

revisorn diskutera frågan med sin ”partner-to-consult” (PTC) som är en särskilt utsedd, 

erfaren revisor. Om frågan kvarstår tas kontakt med en risk management partner, och 

om den anser att det finns ett problem som behöver åtgärdas går frågan upp till den 

nationella enheten som avgör om en rapportering ska lämnas till FIPO. 
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6 Beskrivning av ett verkligt fall med penninghäleri – 
Spårvägenmålet 
Avsikten med detta kapitel är att öka förståelsen för hur penningtvätt (penninghäleri 
enligt tidigare lagstiftning)i näringsverksamhet kan gå till, och hur det kan se ut med 
redovisningar och revisioner i inblandade bolag, genom att beskriva ett rättsfall. 
 
 

6.1 Beskrivning av rättsfallet 
Det finns relativt få domar som avser penningtvätt, eller penninghäleri som brottet 

tidigare hette, i näringsverksamhet. Nedan beskrivs ett fall där själva penninghäleri- 

domarna meddelades av Göteborgs Tingsrätt den 22 december 2014, mål nr: B 5790-11 

m.fl.. De förbrott som föregick penninghäleriet har dömts av Hovrätten för Västra 

Sverige som meddelade dom den 16 april 2014, mål nr B 3956-12. Detta mål har 

kommit att kallas Spårvägenmålet, och består av fem olika delar, varav den del till 

vilken penninghäleridomarna är hänförliga kallas för Garderadelen. 

 

Bakgrunden till Garderadelen i Spårvägsfallet är, mycket förenklat, att en anställd vid 

Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Spårvägar Spårvagn AB (hädanefter 

gemensamt kallat Spårvägen) tillsammans med en ägaren av bemanningsföretaget 

Gardera Bemanning AB (Gardera) kom överens om ett bedrägeri. Den anställde vid 

Spårvägen anses även ha varit delaktig i planeringen och startandet av Gardera. Under 

perioden december 2008-april 2011 hyrde Gardera ut arbetskraft till Spårvägen. 

Bedrägeriet bestod i att Gardera under denna tid utöver riktiga fakturor även utfärdade 

luftfakturor som inte motsvarades av verkligt utförda tjänster utan grundades på osanna 

tidrapporter. Gardera i sin tur betalade vidare en del av erhållna belopp från Spårvägen 

till sju påstådda underleverantörer som även de utfärdat luftfakturor, vilka Gardera 

använde som grund för sina utbetalningar. Pengarna betalades dock, direkt eller 

indirekt, till olika privatpersoners konton, som därefter tog ut de överförda beloppen ut i 

kontanter eller gjorde överföringar i sin tur till andra personer. Privatpersonerna stod 

som formella företrädare för bolagen som agerade underleverantörer. Dessa bolag var 

bland annat Räbbe AB (senare namnändrat till Blysund Entreprenad AB) (Räbbe), KRR 

KB (KRR), Elifa HB, Gamlestadens Entreprenad och Förmedling HB (Gamlestaden) 

och BMEX i West AB (BMEX).  

 

Enligt tingsrättens dom var en förutsättning för att detta bedrägeri skulle kunna utföras 

att Spårvägen saknade fungerande rutiner och kontrollmekanismer. För att ge läsaren en 
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bättre överblick hur bedrägeriet gått tillväga ges en förenklad beskrivning i 

nedanstående figur 2.  

 

Spårvägen

Gardera

Gardera skickar luftfakturor för 

bemanningstjänster till värde av ca 7 milj 

SEK under perioden dec 2008-mars 2011. 

Utöver detta fakturerar Gardera verkligt 

utförda tjänster med ca 12 milj kr under 

samma period. 

Spårvägen betalar verkliga 

och luftfakturor till Gardera 

via Gothia Finans

.

Räbbe/Bly-

sund AB . Feb-

aug 2009*

KRR KB. Feb-

aug 2010*

Garant 

enskild 

firma. Okt 

2010-mars 

2011*

Gamle-

stadens HB. 

Aug 2009-

okt 2010*

Fakturagång

Betalningsström

Betalningen av de påstådda underleverantörernas luftfakturor  går antingen direkt eller via ett 

mellanbolag till  privatpersoners bankkonton. Personerna tar ut pengarna i kontanter eller 

skickar vidare till andra bankkonton. Fyra personer döms för penninghäleri.
* Tidsangivelsen avser period som fakturering till Gardera skett.

Förenklad, ej fullständig, beskrivning av 

Spårvägenmålet: Garderadelen

Gothia Finans

VSEB Ltd. Aug 

2009-jan 2010*
BMEX AB. 

Dec 2010*

Estniskt bolag 

(ägare)

HS

AP

POA

Elifa HB. 

Dec 2010-

mar 2011*

BOL HJ

 

Figur 2: Förenklad beskrivning av Spårvägenmålet. Källa: Egen design 

 

Det fanns alltså åtminstone fem aktiebolag inblandat i denna bedrägeri- och 

penningtvättshärva, där samtliga fyra som var inblandade före 2010 var tvungna att ha 

revisor åtminstone fram till 31 december 2009. De två Spårvägenbolagen är av den 

storleken att de ska ha revisor även därefter. Det innebär att Spårvägenbolagen haft 

revisor under hela tiden som bedrägeriet pågått. Vad gäller övriga aktiebolag, Gardera, 

Räbbe och BMEX , så har även de haft revisor. Både Gardera och Räbbe registrerades 

under 2008, och det har i tingsrättens och hovrättens domar antagits att de skapats i 

bedrägerissyfte. BMEX köptes 2010 och hette enligt inlämnade årsredovisningar United 

Food AB före 2011, under några månader 2011 hette det BMEX i West AB, och 

därefter Per Timme Entreprenad och Bemanning AB innan det försattes i konkurs 2011.  

 

De belopp som Gardera fakturerade Spårvägen under perioden 15 december 2008-29 

mars 2011 uppgick till totalt 19,5 miljoner kr, varav 7,2 miljoner kr (senare justerat till 
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6,8 miljoner kr) avsåg luftfakturor. Spårvägen hyr in arbetskraft vid behov, och enligt 

uppskattning från brottsutredare uppgår kostnader för inhyrd arbetskraft till runt 100 

Mkr per år. Den anställde vid Spårvägen har med utnyttjande av sin position kunnat 

förbigå både interna rutiner och lagar, bland annat genom att upprätta inköpsordrar, 

attestera tidrapporter och fakturor, även i de fall dessa översteg dennes attesträtt om 

50 000 kr, samt att inte följa lagen om offentlig upphandling. Totalt ställde Gardera ut 

199 fakturor till Spårvägen under den period som bedrägeriet pågick, varav 188 av dem 

understeg 50 000 kr, som var det maximibelopp för vilket den Spårvägenanställde hade 

attesträtt. I regel gjorde Gardera sin fakturering en gång per vecka, och då skickades 

oftast flera fakturor till Spårvägen. De tidrapporter som Gardera använt som underlag 

till sin fakturering har varit förtryckta med ”Gardera Bemanning AB”, och dessa 

faxades vanligtvis av den anställde på Spårvägen till Gardera varje måndag. Detta var 

en ordning som bara användes för Gardera, vid inhyrning från andra bemanningsföretag 

faxades inte tidrapporter av den anställde på Spårvägen till det inhyrda 

bemanningsföretaget. 

 

Gardera hade i sin bemanningsverksamhet ca 10-15 faktiskt anställda personer. För de 

osanna tidrapporterna som utgjorde grund för luftfakturorna till Spårvägen använde sig 

bolaget av 7-8 personer, där vissa inte ens kunnat identifieras. Gardera har under samma 

tid erhållit osanna fakturor från en mängd olika underleverantörer. Under 2009 

fakturerades Gardera av tre olika underleverantörer, först Räbbe, som därefter har 

”avlösts” av VSEB Build & Isolate Ltd UK Filial (VSEB) och Gamlestaden . Räbbes 

fakturering till Gardera under 2009 uppgick till ca 1 639 tkr och matchar i princip det 

belopp som Gardera i sin tur fakturerat Spårvägen. Under 2010-2011 har Garderas 

underleverantörerna varit fyra andra företag, bland annat BMEX i slutet av 2010. 

Gardera skötte sina skatteredovisningar och såg utåt sett att vara ett ”ordentligt” företag. 

Man alltså säga att Gardera agerade frontbolag (se avsnitt 3.1.2 ovan). 

 

Räbbe har i sin tur blivit fakturerad av KRR under 2009. Även här föreligger 

matchning, det vill säga KRR:s fakturor motsvaras i princip av fakturorna till Gardera. 

Vad gäller BMEX så fakturerade det Gardera med två fakturor i december 2010. Det 

framgår inte om BMEX haft någon underleverantör, däremot att det skickat stora belopp 

till sitt ägarbolag i Estland. 
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6.2  Brott, årsredovisning och revision 
 

6.2.1 Spårvägenbolagen 
Den anställde personen i Spårvägen, som grovt utnyttjat sin position, dömdes av både 

tingsrätt och hovrätt för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman (grovt brott), 

medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll 

(grovt brott). Domen i tingsrätten kom 27 juli 2012, och domen in hovrätten den 16 

april 2014.  

 
Årsredovisningar har lämnats för samtliga år som bedrägerierna pågick. GS Spårvagn 

AB:s första räkenskapsår var 2008-12-11-2009-12-31, vilket innebär att bedrägeriet mot 

GS Spårvagn AB startade direkt som bolaget påbörjade sin verksamhet. I 

årsredovisningarna för 2011 och 2012, som inkommit till Bolagsverket i juli 2012 

respektive maj 2013, finns inget nämnt om det bedrägeri som bolagen blivit utsatta för 

åren 2008-2011. Omsättningen i Spårvägenbolagen under de aktuella åren 2008-2011 

uppgår totalt till mellan 1467-1 818 Mkr per år. Kostnaderna för externa tjänsteuppdrag, 

dit bemanningstjänsterna får antas höra, uppgår under dessa år till mellan 119-175 Mkr.  

 
Spårvägenbolagen har haft samma revisionsfirma, som tillhör Big 4, under de år som 

bedrägerierna pågått. Revisionsberättelserna anger inget om det bedrägeri Spårvägen 

blivit utsatt för, varken i berättelserna för 2011 eller 2012. Revisionsberättelserna anger 

från och med räkenskapsåret 2011 att revisionen utförts enligt International Standards of 

Auditing och god revisionssed i Sverige. Detta anges som att man följer yrkesetiska 

krav och ”planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 

årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter”. Vid denna 

riskbedömning anges vidare att man beaktar bland annat delar av den interna kontrollen 

för att utforma granskningsåtgärder men man gör ingen kontroll av effektiviteten av den 

interna kontrollen. Formuleringarna i revisionsberättelserna följer den 

standardutformning som finns. 

 

Samtliga revisionsberättelser är utan anmärkningar och beviljar styrelseledamöterna och 

verkställande direktör ansvarsfrihet. 
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6.2.2 Gardera 
Ägaren till Gardera dömdes i tingsrätten och hovrätten till grovt bedrägeri, grovt 

bokföringsbrott samt medhjälp till försvårande av skattekontroll (grovt brott).  

  
Det finns endast en inlämnad årsredovisning för Gardera Bemanning AB till 

Bolagsverket, denna avser räkenskapsåret 2008-10-22—2009-12-31. Bolaget bedrev 

enligt förvaltningsberättelsen bemanningsverksamhet inom logistik och industri, mark 

och trädgård samt bygg och anläggning. Därutöver också handel med industrivaror. 

Enligt årsredovisningen uppgick omsättningen till 6,9 Mkr. Varor, material och köpta 

tjänster uppgick till 4,9 Mkr. De fakturerade konsulttjänsterna från underleverantörerna 

Räbbe (ca 1,7 Mkr under perioden feb-aug 2009), VSEB (1,4 Mkr under perioden aug 

2009- jan 2010) och Gamlestaden (ca 1,7 Mkr under perioden aug 2009-okt 2010) får 

antas ingå i detta belopp. De fakturerade beloppen angivna för Räbbe, VSEB och 

Gamlestaden inkluderar mervärdesskatt. Exakta uppgifter om VSEB:s och 

Gamlestadens fakturering under 2009 har inte kunnat tas fram i denna studie, men det 

kan antas att merparten av VSEB:s fakturering skett under 2009 och merparten av 

Gamlestadens fakturering har skett under 2010. 

 
Revisionen har utförts av en revisionsfirma som tillhör Big 7, det vill säga en av de sju 

revisionsfirmor som räknas till de sju största i världen. Det finns inga anmärkningar i 

revisionsberättelsen, och styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. 

 
6.2.3  Räbbe 

Styrelseledamoten i Räbbe har blivit dömd i hovrätten för grovt bokföringsbrott. 

Ytterligare en person som varit ansvarig för fakturering i bolaget har blivit dömd för 

medhjälp till grovt bokföringsbrott. 

 
Årsredovisningar har lämnats för åren 2009-2011. Bolaget startades 11 september 2008, 

och det första räkenskapsåret omfattar 2008-09-11-2009-12-31. Verksamheten har 

angivits vara konsultverksamhet in om mekanisk industri och byggindustri samt 

förvaltning av värdepapper. Omsättningen dessa tre räkenskapsår uppgick enligt 

årsredovisningar till 1,4 Mkr, 40 Tkr respektive 1,1 Mkr. Omsättningen för 2009 

överensstämmer alltså ungefär med den fakturering som Räbbe gjort till Gardera efter 

avräkning av mervärdesskatt. Externa kostnader uppgick till 122 Tkr, 36 Tkr respektive 

307 Tkr. Inköp av handelsvaror har redovisats med 1.255 Mkr under första 

räkenskapsåret och med 666 Tkr det tredje räkenskapsåret (inget det andra 
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räkenskapsåret). Eftersom Räbbe blivit fakturerad av KRR för konsulttjänster med ca 

1,5 Mkr inklusive mervärdesskatt för det antas att detta belopp ingår i det som 

redovisats som inköp av handelsvaror. 

 
Samtliga år 2009-2011 är reviderade och revisionsfirman tillhör Big 4. 

Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. 

 
6.2.4 BMEX  

Den person som anses ha organiserat, och genom ett estniskt bolag också köpt BMEX, 

dömdes av tingsrätten för medverkan till bedrägeri genom sitt agerande, något som inte 

överklagats till Hovrätten samt även för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Hovrätten 

ogillade åtalet för det senare brottet.  

 
Årsredovisning har inlämnats för räkenskapsåret 2010, samt även tidigare år och 2011. 

Enligt årsredovisningens för 2010 som inkom den 21 juli 2011 till Bolagsverket, heter 

bolaget Union Food AB. Men det benämns som Per Timme Entreprenad och 

Bemanning AB inne i själva årsredovisningen. Namnet BMEX AB används inte. Enligt 

information på solidinfo.se (BMEX 2015) bytte bolaget namn till BMEX i West AB 

den 26 januari 2011, och sedan till Per Timme Entreprenad och Bemanning AB i maj 

2011. Innan 26 januari 2011 var namnet alltså United Food AB. Namnförslaget BMEX i 

West AB inkom 27 december 2010 till Bolagsverket, tillsammans med tre andra 

namnförslag, varav BMEX AB var ett.  

 

Årsredovisningen anger att verksamheten var under avveckling under 2010, men att den 

återupptagits under 2011 inom bemanningsverksamhet. Det finns ingen omsättning 

redovisad för 2010. För 2011 anges bolagets verksamhet vara underhåll av 

byggnationer, entreprenader av villor samt uthyrning av personal för byggnation och 

underhåll. Omsättningen anges till 330 Tkr, och de externa kostnaderna till 125 Tkr. 

 
För räkenskapsåret 2010 har man en oberoende revisionsfirma. Den revisionsberättelse 

som avges avviker från standardutformningen och det finns två anmärkningar. Den 

första att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att 

kontrollbalansräkning inte har upprättats. Den andra anmärkningen gäller att brister 

noterats vad gäller bolagets iakttagande av regelverket i ÅRL 7 kap. 2 §. Revisorn 
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tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning, och beviljande av styrelsens 

ansvarsfrihet. 

 

För räkenskapsåret 2011 är har bolaget en annan oberoende revisionsfirma, och även 

detta år finns anmärkningen om det egna kapitalet och kontrollbalansräkning i 

revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning, 

och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 

 

 
6.2.5 Penninghäleridomar 

Fyra privatpersoner, HS, AP, BOL och HJ, som mottagit betalningar från Gardera, 

direkt eller indirekt, för olika underleverantörers fakturor har dömts för penninghäleri i 

tingsrätten i december 2014. De har också dömts för bokföringsbrott, då samtliga har 

ansetts bedriva näringsverksamhet i form av penningförmedling för vilken de inte har 

upprättat bokföringar. Personerna som döms för penninghäleri anses inte ha varit med 

och planerat och utfört bedrägerierna i Spårvägen, utan har haft som uppgift att fungera 

som företrädare i de bolag som agerat underleverantörer och som penninggångare. 
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7 Analys av intervjuer och rättsfall 
I detta kapitel analyseras dels resultatet av genomförda intervjuer, dels det rättsfall med 
penningtvätt i näringsverksamhet som beskrivits i kapitel 6. 

 
7.1 Revisorers utbildning 
Som framgår av avsnitt 4 har auktoriserade revisorer i regel genomgått åtta års 

utbildning, varav minst tre år teoretisk utbildning på universitet/högskola och därefter 

minst tre års praktik varvad med teoretisk utbildning, den grundutbildning som en 

blivande revisor får genomgå efter anställning, samt därefter antingen två års teoretisk 

eller praktisk utbildning. Av respondenterna från revisionsfirmorna framgår att 

penningtvättsregler kommer in som olika moment under i princip hela 

grundutbildningen, dock inte alltid explicit uttryckt.  

 

Revisionsfirma A och B, som båda tillhör Big 4, anser att den utbildning inom 

penningtvätt som ges till revisorerna är tillräcklig för att uppfylla 

penningtvättslagstiftningens krav. Det framgår också att Big 4-firmor i regel, 

åtminstone enligt den uppfattning som förs fram, har en mer omfattande 

grundutbildning än vad som krävs av FAR och Revisorsnämnden, samt att de kräver 

mer erfarenhet från en auktoriserad revisor innan denna får rätt att ensam skriva på en 

revision, än vad som gäller på mindre firmor. Det som poängteras av samtliga 

revisionsfirmor är att penningtvättlagstiftningen och tillhörande rekommendationer är 

väldigt väl inbyggt i både utbildning och rutiner, främst då vad gäller kundkännedom 

och riskbedömningar av kunder. Detta verkar leda dels till att revisorerna ofta inte 

tänker på att det är penningtvättslagstiftningen som man uppfyller i sitt arbete, dels till 

att man på ett tidigt stadie sållar bort de kunder som har en hög risk. Vilket i sin tur är 

en förklaring till varför revisorernas rapporteringar är få. Något som däremot 

respondenterna talar väldigt lite om är hur kravet om transaktionsgranskning behandlas 

på utbildningarna, även om revisionsfirmorna A och B anger att utbildningen är 

casebaserad. Det är omöjligt att avgöra vad orsaken är till att kravet nämns så sällan, 

men det finns en risk att man inom revisionsbranschen inte har tolkat och identifierat 

detta krav i tillräcklig omfattning och att även det i så fall kan vara en orsak till att 

revisorer gör så få rapporteringar. 

 

Revisionsfirma C, där revisorerna genomgår FAR:s utbildning, angav inte något 

omdöme om penningtvättutbildningen i sig är tillräcklig, men däremot angav de att 
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utbildningen inte är casebaserad, något som både revisionsfirma A och B framhöll att 

deras är. Det verkar därför som om de revisionsfirmor som tillhör Big 4 och som har 

egna utbildningar har ansträngt sig för att få en mer praktiskt användbar 

penningtvättsutbildning när det gäller revisorernas möjligheter att hitta penningtvätt. 

Revisionsfirma A har dessutom två specifika kurser där penningtvätt ingår som 

revisorer måste genomgå innan auktorisation. Den ena av dessa kurser handlar i princip 

enbart om penningtvätt, utifrån rapporteringsperspektivet.  

 

Utifrån de uppgifter som revisionsfirma A lämnat kan man göra två antaganden. Det 

första antagandet är att denna firma ger sina revisorer mer utbildning inom 

penningtvättsområdet än övriga revisionsfirmor i studien och att utbildningen är något 

de konstant jobbar med. Det andra antagandet är att revisionsfirma A står för mertalet 

av revisorers rapporteringar till FIPO (jämför revisionsfirma A:s uppgifter med bilaga 

A). Det finns därför grund att anta att de lyckats ganska väl med sin 

penningtvättsutbildning och att den ger resultat. Man kan också dra slutsatsen att ju mer 

och specifik utbildning desto fler rapporteringar gör revisorerna. Detta stämmer ganska 

väl med vad Knapp & Knapp (2001) kom fram till i sin studie, att specifika 

instruktioner ger bättre resultat när det gäller att göra riskbedömningar. Den studien 

avsåg visserligen inte utbildning, men den visar att ju mer informerade revisorerna är 

om vad de ska leta efter desto bättre lyckas de, något som ju även bör vara 

utbildningens mål att uppnå. Dock så är revisionsfirma A en av de största firmorna i 

Sverige och har därför en procentuellt stor andel av de företag som revideras, så de har 

också ett stort underlag att utgå ifrån. Men det känns logiskt att det är just 

revisionsfirma A som har samarbetat med FAR om den nya digitala 

penningtvättutbildning som FAR erbjuder. 

 
Det finns ett par problem som tas upp av de intervjuade personerna från 

revisionsfirmorna. Ett är att de utbildningar som finns att tillgå på marknaden är väldigt 

anpassade efter bankernas verksamhet och därför transaktionsbaserade, något som inte 

alls kan appliceras av revisorerna i deras verksamhet. Vad gäller 

penningtvättsmomenten i FAR:s nuvarande grundutbildningar för revisorer så anger 

revisionsfirma C att det inte är några direkta case med i utbildningen. Detta kan göra att 

utbildningen blir abstrakt, och att man inte blir medveten om vad det är man ska 

uppmärksamma i sin revision. 
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Ytterligare problem enligt åtminstone ekorevisorn frän EBM är att det inte finns så 

många verkliga case med penningtvätt i näringsverksamhet att utgå ifrån, vilket gör det 

svårare att utforma en utbildning som är bättre anpassad för revisorer.  

 
Av revisionsfirma A, skattebrottsutredaren och ekorevisorn framgår att det finns vissa 

oklarheter i lagstiftningen, eller kanske snarare problem. Trots den nya lagen om att 

penningtvätt numera är ett brott, så blir ABL i princip verkningslös då PTL tar över när 

man misstänker penningtvätt. Effekten blir då att man ska rapportera misstänkt 

transaktion istället för att anmäla ett penningtvättsbrott. Det saknas vägledningar eller 

lagförtydliganden om enligt vilken lag revisorer ska agera när de misstänker 

penningtvätt. 

 
 

7.2 Externa revisorers möjligheter att upptäcka penningtvätt 
 

7.2.1 Respondenternas uppfattningar 
Även om två av tre revisionsfirmor och skattebrottsutredaren anger att de externa 

revisorernas möjligheter att upptäcka penningtvätt formellt sett borde vara god, så anser 

samtliga intervjuade personer att möjligheterna i praktiken är relativt små. Detta främst 

på grund av dessa tre orsaker: 1. Vid den tidpunkt som revisorn granskar en redovisning 

finns alla underlag och man utgår från att banken har kontrollerat banktransaktioner 2. 

En revisor kan inte djupgranska på det sätt en myndighet kan då revisionen skulle bli för 

dyr och tidskrävande 3. En revisor har inte tillgång till den information som en 

granskande myndighet har och kan inte få samma ”helikoptersyn” som i regel krävs för 

att upptäcka misstänkta transaktioner och brott. 

 
7.2.2 Analys av Spårvägenmålet, Garderadelen 

 
7.2.2.1 Allmänt om Spårvägenfallet 
Enligt information som erhållits från skattebrottsutredare på SBE i Göteborg har detta 

fall inte uppdagats genom en penningtvättsrapportering, utan genom att förhör hållits 

med personer i ett annat ärende och att då bedrägeriet mot Spårvägen genom Gardera 

och andra underleverantörer kommit upp i ljuset. Huruvida revisorer i något fall ändå 

kan ha gjort rapportering till FIPO är omöjligt att avgöra då detta är sekretessbelagd 

information. Jag har vid min granskning av rättsfallet inte heller funnit någon uppgift 

om brottsanmälan från revisor. 
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I Spårvägenfallet följs inte de ”normala” penningtvättsfaserna placering, skiktning och 

integrering, utan det förfarande som av BRÅ benämnts penningmaskering (se avsnitt 

3.1.1 ovan). Nedan analyseras revisorernas möjligheter till upptäckt av brott respektive 

penningtvätt/häleri i de olika bolagen. Vid analysen har antagits att de osanna fakturor 

som upprättats av de olika inblandade bolagen också har redovisats i bolagens 

bokföring, och att de bankkonton som bolagen använt sig av också funnits med i 

bolagens redovisning. 

 

Något som kanske bör påpekas är att bedrägeriet i Spårvägenfallet påbörjades 2008, det 

vill säga innan den stora förändringen som skedde år 2009 inom både revisorernas 

utbildning och verksamhet enligt vad som framkommit i min studie. Denna 

omständighet har dock inte påverkat min analys av fallet. 

 

7.2.2.2 Spårvägenbolagen 
Spårvägen har haft samma revisionsfirma under samtliga år som bedrägeriet mot dem 

pågått. Det får därför antas att revisorerna är relativt väl förtrogna med företaget och 

dess rutiner. 

 

Spårvägen har blivit utsatt för bedrägeri som möjliggjorts genom brister i bolagens 

interna rutiner och kontroller, något som påpekats i tingsrättens dom. Den anställde har 

upprättat inköpsordrar, upprättat tidrapporter samt attesterat och förfalskat 

namnteckningar, samt även attesterat de flesta av Garderas fakturor. Den anställde har 

brutit mot sin attesträtt både vad gäller inköpsordrar till Gardera (beloppen har vida 

överstigit attesträtten 50 000 kr) och vad gäller vissa fakturor, där beloppen för en del 

fakturor översteg 50 000 kr. Detta har alltså inte upptäckts av Spårvägens interna 

kontroller.  

 

Då anlitandet av bemanningsföretag är relativt vanligt i Spårvägen och omfattar dryga 

100 Mkr per år, samt det faktum att Garderas fakturering består av både riktiga och 

osanna fakturor, bedöms sannolikheten för att revisorn skulle ha kommit på bedrägeriet 

minimal. Den möjlighet som funnits var om, vid genomgång av den interna kontrollen, 

hela kedjan från inköpsordrar till slutlig faktura kontrollerats, och jämförelse skett med 

vilka attesträtter som funnits i bolaget. Revisionsstandarderna ISA 240 och 315 

framhåller att den interna kontrollen i ett företag är oerhört viktig för en revisor att 

kontrollera för att kunna bedöma risken för oegentligheter. Men det förutsätter också att 
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just inköp, tidrapporter och fakturor från Gardera har genomgått ett walk-through-test 

(se avsnitt 4.4.3 ovan). Enligt Perry (2014) är det vanliga för en revisor att kontrollera 

5-10 olika transaktioner vid ett sådant test. Med tanke på att den osanna faktureringen 

från Gardera utgör högst några procent av totala faktureringen för bemanningstjänster 

per år får den upptäcktsmöjligheten för en extern revisor anses minimal, även om de 

inköpsordrar som den Spårvägsanställde utfärdat till Gardera var på ganska stora 

belopp. Som framgår av avsnitt 4.4.4 ovan är oegentligheter som detta bedrägeri mycket 

svåra att upptäcka, och det ligger främst på bolaget självt att ha interna kontroller som 

ska upptäcka dessa. Sammanfattningsvis kan man säga att kontrollrisken, det vill säga 

risken för att en väsentlig felaktighet inte upptäckts av företagets interna kontroll, varit 

mycket hög i Spårvägen och att upptäcktsrisken för revisorn också varit relativ hög. 

Sammantaget får den höga revisionsrisken antas ha bidragit till att bedrägeriet inte 

upptäckts av den externa revisorn (se avsnitt 4.4.1 avseende revisionens risker.) 

 

Vad gäller penningtvätten/penninghäleriet som utförts av de dömda privatpersonerna 

fanns det inte någon möjlighet att upptäcka detta i Spårvägenbolagen, då de ligger 

alltför långt bort i betalningskedjan. 

 

7.2.2.3 Gardera 
Endast en årsredovisning finns upprättad och en revision genomförd, den för Garderas 

första räkenskapsår augusti 2008-december 2009. Under denna tid har tre olika 

underleverantörer, Räbbe, VSEB och GS, utfärdat luftfakturor till Gardera. Åtminstone 

vad gäller fakturorna från Räbbe är dessa väldigt dåligt specificerade vad gäller utförda 

tjänster, i princip står som specifikation endast ”Konsulter Spårvägen”, antal timmar 

och timdebitering. Tidrapporter finns inte bifogade någon av underleverantörernas 

fakturor. Istället är de tidrapporter som finns som underlag märkta med ”Gardera 

Bemanning AB” och har dessutom normalt faxats från den anställde på Spårvägen till 

Gardera. Betalningen av fakturorna från Räbbe och GS har gått till dessa bolag men för 

VSEB har betalningen skett direkt till privatpersons Forex-konto, som också funnits 

angivet på utfärdade fakturor. Garderas bokföringsbyrå har efter instruktioner och 

tidrapporter erhållna av Garderas ägare upprättat fakturor, enligt vad som framgår av 

tingsrättens dom.  

 

Eftersom Gardera var ett nystartat bolag, är det rimligt att anta att revisorn varit tvungen 

att göra ganska grundliga kontroller för att lära känna företaget. I det borde ha ingått att 
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göra en granskning av den interna kontrollen. Vid det så kallade walk-through-testet 

borde då åtskilliga frågetecken ha uppstått hos revisorn, som till exempel varför 

Garderas underleverantörer har så dåligt specificerade fakturor och inga tidrapporter 

bifogade, utan de tidrapporter som finns tillgängliga istället är i Garderas namn. Frågor 

borde ha uppstått om hur hela förloppet gått till från beställning av personal från 

Spårvägen och därefter till underleverantör. Detta i sin tur borde gett upphov till att 

detaljgranskning skett av underleverantörernas fakturor, samt att underleverantörernas 

kompetens och oberoende kontrollerats (Carrington 2010b). Vid inspektionen av 

underleverantörernas fakturor borde revisorn vid upptäckt ha ifrågasatt betalningen av 

VSEB:s fakturor, där betalningen gått till en privatperson. Då VSEB var ett utländskt 

bolag, filialregistrerat i Sverige, och privatpersonen var verkställande direktör för 

bolaget, är det dock inte säkert att revisorn hade ifrågasatt betalningsgången, men den 

kan knappast anses vara normal. Det är alltså inte otänkbart att revisorn vid upptäckt 

kunde ha ifrågasatt betalningen och då rapporterat en misstänkt transaktion till FIPO om 

han inte fått någon godtagbar förklaring till betalningsgången. Med tanke på att det rör 

sig om bankbetalningar kommer dock den aspekten in som intervjuade revisorer tagit 

upp, nämligen att revisorerna utgår från att banken redan kontrollerat alla 

banktransaktioner ur ett penningtvättsperspektiv. Av det skälet är det möjligt att 

revisorn inte skulle ha gjort en rapportering till FIPO även om han ifrågasatt 

betalningsgången.  

 

Eftersom endast en årsredovisning respektive revisionsberättelse finns för Gardera, för 

dess första räkenskapsår 2008/2009, kan man spekulera om detta beror på att revisorn 

avgått på grund av att denna upptäckt oklara omständigheter i bolaget. Och om detta i så 

fall även föranlett en brottsanmälan. Men som EBM:s rapport från 2008 (se avsnitt 1.2) 

visar sker brottsanmälningar från revisorer i regel endast vid en hög misstankegrad.  

 

Det kan noteras att den verkställande direktören i VSEB inte ingick bland dem som 

åtalades för penninghäleri. En möjlig orsak till detta kan vara att denne redan var dömd 

för andra brott och avtjänade fängelsestraff under utredningen, en möjlighet som förts 

fram av skattebrottsutredaren på SBE.  

 
7.2.2.4 Räbbe/Blysund 
Räbbe var även det ett nystartat företag hösten 2008, och har utfärdat luftfakturor till sin 

enda kund Gardera under tiden februari-augusti 2009 till ett belopp av 1 701 025 kr 
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inklusive mervärdesskatt. På fakturorna har angivits att ”Konsulter Spårvägen” eller 

liknande med angivande av visst antal timmar och timdebitering. Under samma period 

har Räbbe i sin tur blivit fakturerad av KRR som enda leverantör, för ”Konsulttjänster 

enligt ök” med antal timmar angivet, till ett totalt belopp om 1 513 287 kr inklusive 

mervärdesskatt (1 210 630 kr exklusive mervärdesskatt).  

 

Eftersom Räbbe var nystartat så borde revisorn även i detta fall gjort ganska grundliga 

kontroller. Det är därför ganska märkligt att i årsredovisningen för 2009 har redovisats 

inköp av handelsvaror med 1 255 635 kr. Om den fakturering som förekommit 

redovisats i bokföringen, oavsett om osann, borde revisorn ha ifrågasatt varför KRR:s 

fakturor redovisats som inköp av handelsvaror istället för som konsulttjänster/externa 

kostnader. Detta ifrågasättande verkar alltså inte ha skett då rubriceringen kvarstår i 

inlämnad årsredovisning. Det verkar inte sannolikt att revisorn i detta fall har gjort 

något walk-through-test. Något som i så fall borde fått revisorn att göra en djupare 

kontroll är att det inte i något fall angavs vilka personer som utgjorde konsulterna eller 

fanns några tidrapporter bifogade, varken för Räbbes eller KRR:s fakturor. I RN:s 

beslut om disciplinära åtgärder D43/10 (se avsnitt 3.3.1.1 ovan) fälldes revisorn för att 

inte ha kontrollerat substansen i ett bolags uthyrningsverksamhet. Även om det 

handlade om maskiner i det fallet, kan det ändå sägas ha koppling till detta fall, det vill 

säga att det borde ha funnits skäl till att kontrollera om det rörde sig om verklig in- och 

uthyrning av personal i Räbbes verksamhet. 

 

Ytterligare omständigheter som revisorn kunde ha ifrågasatt är varför betalningarna för 

KRR:s fakturor sker till två olika privatpersoners konton. Följande ungefärliga text 

finns angiven på KRR:s fakturor avseende betalning:  

 

H.S.4 Finans, adress, postadress, har övertagit denna fakturafordran. Fakturabeloppet kan 

EJ med befriande verkan betalas till någon annan än H.S. Finans. Betalning skall ske till 

Finansbolagets konto i Swedbank senast på förfallodagen. Anmärkningar mot fakturan 

skall vara Finansbolaget tillhanda inom 8 dagar. Dröjsmålsränta och kravavgift debiteras.  

 

Det förutsätter dock att revisorn inspekterat fakturorna och efterföljande betalningar. 

Med tanke på att det endast funnits en leverantör i Räbbe så borde åtminstone någon av 

fakturorna från KRR kontrollerats vid substansgranskningen. Dock så var 

                                                
4 Initialerna för den privatperson som betalningen ska gå till. 
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privatpersonerna H.S. respektive A.P. som erhåll betalningarna komplementär 

respektive kommanditdelägare i KRR, vilket revisorn kan ha godtagit som förklaring. 

Men det fanns alltså möjlighet för revisorn att ifrågasätta dels hur KRR:s fakturor 

rubricerats i årsredovisningen, dels vilka tjänster och personer de avsåg, och dels hur de 

betalats, med möjlig rapportering av misstänkta transaktioner till FIPO som följd. 

Eftersom betalningar gjorts via bank så kommer även här in den aspekten att revisorer 

ofta utgår från att banken har kontrollerat betalningarna, vilket verkar leda till att de inte 

själva gör någon närmare utredning eller bedömning av banköverföringar.  

 

7.2.2.5 BMEX 
BMEX har utfärdat två fakturor till Gardera med totalt belopp om 460 625 kr inklusive 

mervärdesskatt (368 500 kr exklusive mervärdesskatt) i december 2010. Denna 

omsättning är inte redovisad i årsredovisningen för 2010, trots att betalning av den 

beloppsmässigt största fakturan också erhållits under 2010. Även för 2011 så 

understiger redovisad omsättning i årsredovisningen de två fakturornas belopp. De 

inbetalningar som gjorts till BMEX har överförts till stor del till det estniska bolag som 

ägde BMEX. Det är oklart om revisorn vid sin granskning haft tillgång de två 

fakturorna till Gardera och deras betalning, samt till utbetalningen till det estniska 

bolaget, men man får utgå från detta då en revisor alltid ska ha full tillgång till 

bankuppgifter. Med tanke på att BMEX bytt ägare under 2010 så borde detta ha 

föranlett revisorn att göra en grundlig kontroll av bolaget. Det är därför märkligt om 

revisorn inte ifrågasatt den för lågt redovisade omsättningen samt utbetalningen till det 

estniska bolaget, som efter vad som framgår i domen inte motsvaras av någon faktura. 

Möjlighet till rapportering av misstänkt transaktion avseende utbetalningen till det 

estniska bolaget borde ha förelegat. 

 

Eftersom bolaget inte har haft samma revisor för åren 2010 och 2011 kan det tyda på att 

revisorn vid revision av år 2010 funnit omständigheter som gjort att denna avsagt sig 

sitt uppdrag. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel redogörs för hur studiens två frågeställningar samt tillhörande 
underfråga besvarats och de slutsatser som dragits. Avslutningsvis ger jag förslag på 
faktorer som är viktiga för revisorns möjligheter till upptäckt av penningtvätt samt till 
vidare forskning.  
 
 

8.1 Hur utbildas revisorer inom penningtvättsområdet  

Den övervägande uppfattningen hos respondenterna från revisionsfirmor i denna studie 

är att den penningtvättsutbildning som revisorer genomgår i princip är tillräcklig för att 

revisorerna ska uppfylla sina skyldigheter enligt penningtvättslagstiftningen. De krav 

som PTL ställer på kundkontroller och riskbedömningar ingår som moment genom i 

princip hela grundutbildningen, Det gör också att revisionsbyråerna numera är mycket 

försiktiga med vilka kunder de tar in, och att det därför har uppstått en slags 

självsaneringseffekt i revisionsbranschen. Däremot så verkar det enligt respondenternas 

svar som om revisorer inte alltid är medvetna om, eller reflekterar över, att det är PTL:s 

krav som ligger bakom det de får lära sig under utbildningen och sedan också tillämpar i 

sin yrkesutövning. Rapporteringskravet ingår även det som moment i grundutbildningen 

och hur rapporteringen ska gå till framstår som väldigt väl inbyggt i revisionsfirmorna 

A:s och B:s rutiner, där rapportering sker genom en nationell enhet/funktion oavsett från 

vilket lokalkontor rapportering härstammar. Däremot framkommer att det inte är vanligt 

med specifika kurser om penningtvätt. I min undersökning är det endast revisionsfirma 

A som uppger sig ha detta. 

 
Samtidigt anger vissa respondenter att det finns ett behov av mer praktisk och 

casebaserad utbildning som kan ge revisorn bättre uppfattning om vad den ska leta efter. 

På detta område verkar det enligt revisionsfirmornas uppgifter vara ganska stor skillnad 

mellan den penningtvättsutbildning som revisionsfirmorna A och B, som tillhör Big 4, 

tillhandahåller och den utbildning som FAR erbjuder. Revisionsfirmorna A och B 

poängterar båda att penningtvättsutbildningen hos dem till mycket stor del bygger på 

case, verkliga som fiktiva. Vidare verkar det enligt dessa två revisionsfirmor som om 

grundutbildningen hos dem rent generellt är mer omfattande än FAR:s grundutbildning 

för revisorer. 

 

Den riskbaserade kundkännedomen framstår i min undersökning som det krav i PTL 

som betonas mest i revisorernas grundutbildning och som fått väldigt stor effekt på hela 
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revisionsverksamheten. Däremot framgår det väldigt lite om hur PTL:s krav på 

granskning av transaktioner behandlas på utbildningarna. Det verkar därför inte som om 

detta krav betonas lika mycket i den utbildning som revisorerna får.  

 

8.1.1 Samarbete mellan revisionsfirmor, branschorganisationer och 
myndigheter vad gäller revisorernas utbildning inom penningtvättsområdet 

Vad gäller samarbete på penningtvättsområdet så förekommer det i princip inget 

samarbete mellan revisionsfirmor och myndigheter enligt mina respondenter. Inte heller 

mellan olika revisionsfirmor, utan där samarbetar revisionsfirmorna istället med sin 

globala partner i den mån det behövs och om det tillför något för de svenska 

revisorerna. Däremot framkommer i min undersökning att det förekommer samarbete 

mellan revisionsfirmor inom Big 4 och FAR. Dessa revisionsfirmor bidrar till FAR med 

både lärare och utformning av utbildningar. Ett färskt exempel på detta är den digitala 

penningtvättsutbildning som FAR erbjuder sedan i höstas, där revisionsfirma A verkar 

ha varit, om inte helt så till mycket stor del, ansvarigt för utformningen.  

 

När det gäller myndigheter så framkommer i min undersökning att det finns ett visst 

samarbete mellan EBM och Revisorsnämnden. Eftersom Revisorsnämnden inte 

tillhandahåller utbildning, påverkar detta samarbete kanske främst den tillsyn som 

nämnden har ansvaret för. Och kan i förlängningen ge effekt på revisorernas utbildning 

eftersom både revisorernas utbildning och rutiner ingår i Revisorsnämndens kontroller. 

Däremot anser min respondent från EBM att de kan bli bättre på att framföra till FAR 

vilka brister de upptäcker vid sina utredningar, som till exempel vid vilka tillfällen en 

revisor borde ha anmält men inte gjort det. Denna respondent anser också att FIPO har 

ett ansvar när det gäller revisorsutbildningen inom penningtvätt, och att EBM också har 

det vad gäller utbildningen inom ABL och penningtvättsbrottet. I övrigt anser 

respondenterna i denna undersökning att ansvaret för revisorernas 

penningtvättsutbildning främst ligger hos revisionsfirmorna själva. Dock anser 

revisionsfirma A att FIPO och andra myndigheter bör återkoppla om vilka problem 

myndigheterna upptäcker. 

 

8.1.2 Sammanfattning om utbildningen 
Enligt min studie framstår revisionsfirma A som den aktör som lägger ner mest kraft på 

att utveckla utbildningen inom penningtvättsutbildningen och som också erbjuder sina 

revisorer mest utbildning på området. Det känns därför inte som en slump att denna 
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revisionsfirma, efter vad som också framkommer i min studie, står för mertalet av 

revisorers rapporteringar av misstänkta transaktioner till FIPO. En rimlig slutsats får 

därför anses vara att både omfattningen och utformningen på utbildningen är viktiga 

faktorer för hur väl revisorerna uppfyller kraven i PTL, och för deras möjligheter att 

upptäcka penningtvätt och rapportera misstänkta transaktioner. Kravet på riskbaserad 

kundkännedom i PTL framstår som oerhört väl implementerat i revisorsutbildningen, 

samt även rapporteringskravet. I kontrast mot detta står kravet om 

transaktionsgranskning som knappt berörs av mina respondenter. Enligt min bedömning 

är det detta krav som utbildningsansvariga hos både revisionsfirmor och FAR bör lägga 

mer kraft på att tolka och implementera i utbildningen, främst genom välstrukturerade 

case. Detta skulle även tillgodose det behov om mer praktisk utbildning som framförts 

av vissa respondenter. 

 

8.2 Vilka möjligheter har revisorn att upptäcka penningtvätt 
Även om vissa respondenter framför att revisorernas möjligheter åtminstone teoretiskt 

är goda, så verkar den allmänna slutsatsen hos respondenterna ändå vara att 

möjligheterna är relativt små. Anledningar till detta är att dels själva revisionsprocessen, 

att en revisor inte kan, eller ska, granska allt, dels att de endast jobbar med ett företag 

och inte kan få den helhetsbild som oftast är nödvändig för att upptäcka eventuell 

penningtvätt eller tillhörande förbrott, då det i regel är flera företag och personer 

inblandade i ett penningtvättsfall. De har inte heller tillgång till den information som 

behövs avseende olika inblandade parter på det vis som myndigheter har. Ytterligare 

anledning till att revisorernas möjlighet till upptäckt anses små är att de sitter så pass 

sent i kontrollkedjan och att de utgår från att banktransaktioner redan är kontrollerade 

vid tidpunkten för deras granskning. 

 

Enligt min analys av Spårvägenfallet bekräftas denna uppfattning till den del som 

analysen avser Spårvägenbolagen. Själva förbrottet vars vinster sedan blev föremål för 

penninghäleri (som penningtvättsbrottet hette i dåvarande lagstiftning) låg i dessa bolag. 

Hos dessa bolag fanns mycket liten möjlighet att upptäcka det bedrägeri som utgjorde 

förbrottet, främst på grund av bolagens storlek och omfattning, och inte heller någon 

chans alls till att upptäcka det senare penninghäleriet.  
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I övriga inblandade bolag, som hade mindre omfattning på sin verksamhet och få 

kunder/leverantörer, förelåg omständigheter som borde ha väckt frågor hos revisorerna, 

och som i sin tur kunde ha lett till att rapportering av misstänkta transaktioner kunnat 

göras. Dessa omständigheter var bland annat knapphändiga fakturaunderlag, 

missvisande inköpskategoriseringar och avvikande betalningsströmmar där betalning av 

faktura gått till privatperson istället för till fakturautställaren. Med utgångspunkt från 

vad jag kommit fram till i min analys så fanns det alltså genom de granskningar och 

åtgärder som en revisor bör utföra, såsom walk-through-test, detaljgranskning samt 

inspektion, vissa möjligheter att upptäcka misstänkta transaktioner i dessa mindre bolag. 

De knapphändiga fakturaunderlagen borde bland annat ha kunnat föranleda revisorn att 

ifrågasätta substansen i verksamheten, i enlighet med Revisorsnämndens beslut om 

disciplinära åtgärder D43/10. 

 

En faktor som revisionsfirmorna tagit upp och som enligt min mening verkar ha en 

negativ inverkan på revisorernas möjligheter att upptäcka misstänkta transaktioner, är 

att de förlitar sig på att banktransaktioner redan är kontrollerade av banken vid 

tidpunkten för deras revision. Risken är därför att de inte gör någon egen bedömning av 

betalningar som har annan mottagare än fakturautställaren, det vill säga betalningar som 

de facto är avvikande från vad som kan anses vara en normal betalningsgång. ”Follow 

the money” är en princip som numera följs vid brottsutredningar och ekorevisioner. Det 

verkar som det är en princip som även externa revisorer måste ta till sig för att öka sina 

chanser att upptäcka både penningtvätt och andra oegentligheter, om än inte utifrån 

samma perspektiv eller mål, då en revisor självklart inte har som främsta uppgift att leta 

efter eller stävja olika brott och inte heller att beslagta pengarna. Det är också viktigt att 

beakta Revisorsnämndens beslut om disciplinära åtgärder D15/11 (se avsnitt 3.3.1.1), 

som även om det avsåg betalningar till styrelseledamöter med fakturering mellan 

närstående bolag, tar upp det faktum att revisorn inte kontrollerat dessa betalningar till 

privata konton och inte beaktat möjligheten att det kunde röra sig om penningtvätt. 

Revisorsnämndens beslutvisar även det på betydelsen av att kontrollera avvikande 

betalningsströmmar för en revisor. En slutsats blir därför att upptäckten av en avvikande 

betalningsström borde leda till att revisorn utför en djupare granskning och analys av 

transaktionen enligt 3 kap. 1§ PTL. 
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Gemensamma omständigheter för de mindre bolag som förekom i rättsfallet och som 

var delaktiga i bedrägeriet och gjorde utbetalningarna till de personer som senare 

dömdes för penninghäleri, är att de var nybildade eller hade nya ägare och ny 

verksamhetsinriktning, Det indikerar att en revisor bör vara extra noga med val av 

granskningsmetoder och åtgärder, samt omfattningen av dessa, i ett bolag med nystartad 

verksamhet och/eller ny ägare. 

 

8.2.1 Sammanfattning om revisorns möjligheter att upptäcka penningtvätt 
Även om det vid en revision inte finns möjlighet att göra en så pass omfattande 

granskning att alla oegentligheter upptäcks, finns det särskilt i mindre bolag möjligheter 

att upptäcka både bedrägerier och penningtvätt, vilket i sin tur kan leda till rapportering 

av misstänkta transaktioner. Det jag kommit fram till i min granskning av rättsfallet är 

att val och omfattning av granskningsmetoder och åtgärder är avgörande, och att detta 

särskilt gäller nystartade bolag samt där det förekommer knapphändiga fakturaunderlag 

och avvikande betalningsströmmar. 

 

8.3 Studiens bidrag och övriga iakttagelser 
I enlighet med vad som framkommit i min studie framstår två faktorer som extra viktiga 

för att externa revisorer ska upptäcka penningtvätt och relaterade förbrott. Den ena är att 

revisorn i sin revision genomför granskning av den interna kontrollen och då i synnerhet 

utför det så kallade walk-through-testet. Vid detta test har revisorn stora möjligheter att 

bedöma både den interna kontrollen samt vilken substans ett företags verksamhet 

verkligen har, och utifrån denna bedömning lägga upp sin resterande granskning. Den 

andra faktorn är att en revisor kontrollerar avvikande betalningsströmmar för fakturor, 

det vill säga att revisorn har en slags ”follow the money” princip vid sin granskning. 

Det är då också viktigt att revisorn gör en självständig bedömning och inte utgår från att 

den granskning som en transaktion borde genomgått hos till exempel en bank medför att 

kravet på revisorns granskning upphört.  

 

Något som är intressant att notera är att de rapporteringar som en respondent gjort avser 

i princip enbart normalriskföretag. Detta är något som kanske revisorer bör beakta och 

vara mer ifrågasättande i det fall oklarheter föreligger i denna typ av företag. 

 

Lagstiftaren observeras på den otydlighet som uppstått för revisorerna avseende om de 

ska anmäla ett penningtvättsbrott enligt ABL eller rapportera en misstänkt transaktion 
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enligt PTL, och att det därför kan föreligga ett behov att ge förtydliganden och 

vägledning. 

 

Till sist bör revisorerna uppmärksammas på att det föreligger en absolut sekretess på 

vem som gjort en penningtvättsrapportering till FIPO. Inte ens de utredande 

myndigheterna får tillgång till denna information. Denna kunskap kan göra att 

eventuellt motstånd till att göra en rapportering av en misstänkt transaktion minskar. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Jag vill börja med att ta upp en forskningsidé som jag hade från början av min studie, 

nämligen att undersöka hur många penningtvättsrapporteringar som leder till en 

fördjupad handläggning, eller brottsutredning, och genom detta också utreda hur ofta 

detta avser revisorernas rapporteringar. Detta för att kunna ge en bild av vilken kvalitet 

eller validitet revisorernas rapportering har. Tyvärr är sådan forskning inte möjlig för 

studenter efter som sådan information ingår i FIPO:s sekretessbelagda material. 

Däremot noteras att BRÅ nu påbörjat en forskning med liknande ändamål, där 

rapporteringar kommer att följas både bakåt till personen den avser, samt framåt för att 

se vad som händer med rapporteringarna (Ekobrottsmyndigheten 2015). Denna 

forskning avser naturligtvis inte enbart revisorers rapporteringar, men kan i framtiden 

förhoppningsvis utgöra ett intressant underlag för vidare forskning avseende 

revisorernas rapporteringar. 

 

I min studie har jag analyserat ett pennningtvättsfall för att kunna undersöka revisorns 

möjligheter att upptäcka penningtvätt. En ytterligare studie av ett större antal rättsfall 

avseende penninghäleri och penningtvätt i näringsverksamhet skulle kunna ge revisorer 

en fördjupad kunskap om hur penningtvätt utförs och vilka slags mönster eller 

transaktioner de bör uppmärksamma i sin revision, något som framstår som extra viktigt 

med tanke på att PTL:s krav om transaktionsgranskning verkar vara eftersatt i 

revisorernas utbildning. 

 

Vid analysen har penningtvättsfallet har jag vidare observerat att revisorn haft vissa 

möjligheter till upptäckt av misstänkta transaktioner. Detta beror dock på hur revisorn 

väljer att göra sin granskning. Det vore därför intressant att studera till exempel 

omfattningen av det så kallade walk-through-testet vid revisionens utförande och 
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om/hur denna skiljer sig mellan stora och små bolag, samt även mellan etablerade och 

nystartade verksamheter.  

 

Min studie tyder på att banktransaktioner sällan kontrolleras av revisorer. Eftersom 

betalningsströmmar är relevanta för upptäckten av penningtvätt enligt min studie, vore 

det därför intressant att undersöka vilka rutiner och åtgärder som en revisor har att följa 

respektive utföra i sitt granskningsarbete när det gäller betalningsströmmar. 

 

Det vore också intressant att studera vilken inverkan den nya lagstiftningen om 

penningtvättsbrott har fått på revisorernas rapporteringar misstänkta transaktioner 

respektive anmälningar av penningtvätt. Möjligen är det fortfarande något tidigt att 

utläsa någon definitiv påverkan, men inom de närmaste åren bör det gå att göra en 

intressant studie på detta område. 
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