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Tema 
penningtvätt

Fokus på tillsynen kring penningtvätt



Att sitta fast i manuella processer är gruset i många företags ekonomiska maskineri. Därför är 
automatisering högst upp på mångas önskelista. Men alla moln är inte lika. Hos oss finns allt   
redan i molnet, men du betalar bara för det du behöver. Med automatisk uppdatering, hög säker-
het och utan en armé av konsulter. 100 procent molnkraft helt enkelt. Läs mer på xledger.se

Nytt affärssystem?
Släpp lös molnkraften.
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LEDA R E
CH A R LO T TA M A RT ÉNG

F
ör sex år sedan gjorde Balans en specialutgåva 
som gavs ut av FAR i samband med Alme
dalen. Temat var mutor och korruption och på 
omslaget möttes läsaren av rubriken: Vågar 

vi se oss i spegeln? Frågan är fortfarande aktuell och 
odiskutabelt spelar branschen en viktig roll i det 
förebyggande arbetet. Få branscher har en sådan unik 
insyn i externa verksamheter som revisions och 
rådgivningsbranschen.

På senare år har ytterligare ett område fått ökat 
fokus, nämligen penningtvätt. I detta nummer av 
Balans belyser vi frågan ur olika aspekter och utifrån 
de olika yrkesrollerna. 

HA R KR AVEN PÅ RUTINER OCH riktlinjer kring 
 penningtvätt blivit övermäktiga för byråerna? Det 
 reder Balans ut på sidan 22. Du får också veta hur 
 tillsynen fungerar och vad tillsynsmyndig heten 
 vanligtvis slår ned på.

Och hur stämmer omvärldens förväntningar på 
branschen överens med vad branschen faktisk kan och 
ska göra när det kommer till att upptäcka ekonomisk 
brottslighet. Ja, enligt forskaren Peter Öhman, är 
förväntningsgapet en av de eviga frågorna. Missa inte 
intervjun med honom på sidan 16!

Verksamhetskännedom är A och O i det före
byggande arbetet, och det slår Västerås Revision fast; 
när ”alla känner alla” är ingen företagare som byrån 
tar sig an helt okänd. På sidan 35 ger byrån sina bästa 
tips på hur du kan jobba med penningtvättfrågorna. 
Trevlig läsning!   

CH A R LO T TA M A RT ÉNG,  chefredaktör för Balans.  
Hör gärna av dig till mig på charlotta.marteng@far.se

Hur väl känner  
du din kund?
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penningtvätt kan ge miljonböter. 
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 kampen mot penningtvätt för 
Västerås Revision.

40  Debatt
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”Även en granskare ska 
 kunna bli granskad”

  BA KOM K ULISSER NA  

Varför skriva om tillsynen 
kring penningtvätt?
 – Länsstyrelsens beslut får stora 
konsekvenser för enskilda redo
visningsbyråer. Vi tycker att även en 
granskare ska kunna bli granskad.

Vad vill Balans åstadkomma?
– Att bidra till ett samtal om 
vilka åtgärder som är rimliga 
och  effektiva när samhället ska 
bekämpa det oerhört omfattande 
problemet penningtvätt.

DAN HÅFSTRÖM ÄR 
REPORTERN BAKOM 

 FOKUS-JOBBET I DETTA 
 NUMMER AV BALANS.
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Hur kan revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och 
 skatterådgivare hjälpa företag vara så etiska som möjligt? Vi  frågar Anna 

Romberg, en av grundarna till Nordic Business Ethics Network.

3 frågor

text: Sofia Hadjipetri Glantz
foto: Magnus Andersen

ANNA 
 ROMBERG

Vad:

 Executive 
Vice  President 

Legal, 
 Compliance  

& Governance 
och medlem  

i koncern
ledningen  

på medicin
teknik  bo laget 

Getinge. En 
av  grundarna 

av Nordic 
Business Ethics 

Network. 
Ort:

 Göteborg och 
  Helsingfors.

Vad finns det 
för samband mellan 

 korruptionsskandaler  
och företagsetik?

Forskning visar att när mut- och 
 korr uptionsskandaler uppdagas, är det inte 
ovanligt att det även har förekommit andra 

typer av överträdelser på arbetsplatsen.  
Det behöver inte vara finansiella oriktig-

heter. Det kan handla om trakasserier, icke 
 respektfullt ledarskap eller olika regler för 

högsta ledningen och anställda. Det 
är en kultur och miljö runtomkring 

som möjliggör beteendet.

Hur kan FAR:s 
 medlemmar hjälpa 

 företagen agera så etiskt  
som möjligt?

Jag är själv revisor i grunden, och började 
sedan jobba med compliance. Vi behöver alla 

se oss i spegeln. Särskilt i en svensk kontext, där 
vi har mycket tillit till varandra, våra företag 

och  organisationer. Vi kan inte nöja oss med en 
 godkänd faktura bara för att två personer har 
okejat den och det finns ett avtal. Man måste 

grotta ner sig för att förstå det verkliga 
affärssyftet. Varför görs detta? Varför ser 

det ut så här? Fråga inte bara varför 
en gång, utan fem gånger.

Vad ser du för 
 utveckling?

En trend är att vi börjar förstå hur 
penningtvätt, mutor och korruption sker 

i praktiken. För tio år sedan kunde en VD få 
frågan vem som var företagets samarbets-
partner i Panama, Gibraltar eller Uzbekistan 

och svara: ”Jag vet inte”. Det är omöjligt i dag. 
Vi har tidigare varit dåliga på att förstå hur 

korruption och penningtvätt ser ut. De stora 
banks kandalerna är ett ypperligt exempel på 

det. Men nu har det hänt något. Media har 
haft – och har – en viktig roll i att visa 

hur  företag och individer blir en del 
och möjliggör det  korrupta 

systemet.
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Ny standard en milstolpe
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STA NDA R DEN FÖR KOMMUNA L räkenskaps
revision som i somras klubbats igenom är den 
första i sitt slag i Sverige. Även om det har fun
nits en praxis tidigare – och räkenskapsrevi
sion inom den kommunala sektorn egentligen 
inte skiljer sig från revision av räkenskaperna i 
ett privat företag – har det saknats en standard.

Att ändra på det har varit en angelägen fråga 

för FAR, som i en gemensam arbetsgrupp 
tillsammans med Skyrev (branschorganisa
tionen för kommunala yrkesrevisorer) och 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) flera 
år varit drivande för att få den nya 
standarden på plats.

– Diskussionerna i arbetsgrup
pen har präglats av en stor öppen
het och en förståelse för varandras 
skrå. Förankring har varit nyckel
ordet. Andra viktiga begrepp har 
varit standardisering, jämförbarhet och 
kvalitetshöjning. Som grupp har vi förstått att 
om vi inte gemensamt hittar förankringen, så 
kommer detta inte att gå, säger Harald Jagner, 
ordförande FAR:s specialistgrupp för offentlig 
sektor, som har lett arbetet.   

Sofia Hadjipetri Glantz

I en gemensam arbetsgrupp 
har FAR, Skyrev och SKR 
arbetat fram och godkänt 
en standard för kommunal 
räkenskapsrevision. En mil
stolpe, menar Harald Jagner, 
som lett arbetet i gruppen.

” Vi fruktade att vi 
inte skulle kunna 
 attrahera arbetskraft 
eller ersätta dem som 
sa upp sig om vi inte 
 gjorde något”
Niels Borum Matsen, delägare på danska 
 revisionsbyrån Aaen & Co, till Berlinske Business 
om att byrån inför fyradagarsvecka. Något som 
även Revisionsvärlden rapporterar om.

 Läs mer om standarden på far.se.

Angelägen fråga i hamn.

Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev på

tidningenbalans.se

Mest läst på 
tidningenbalans.se

1 10 frågor och 
svar om vidare-  

fakturering. Moms vid 
vidarefakturering är ett 
ständigt aktuellt ämne. 
Anna Gerson, 
Auktoriserad Skatte  
rådgivare FAR på Grant 
Thornton, svarar på de 
vanligaste frågorna.

2 Lönestatistik  
för revisions- och 

rådgivningsbranschen 
2022. Är du revisor, 
revisorsassistent eller 
redovisningskonsult? 
Jobbar du i någon av 
storstäderna eller på 
mindre ort? Och vad 
ligger ingångslönerna i 
på? Här är Akavias 
lönestatistik för 2022.

3 Så rekryterar 
storbyråerna 

2022. Är det någon 
trend i branschen som 
påverkar kompetens 
behovet? Balans har 
frågat landets åtta 
största revisions och 
rådgivningsbyråer om 
deras rekryterings 
planer under 2022.

4 Låneförbudet 
– vad gäller?

Det aktiebolagsrätts
liga  låneförbudet är 
ständigt aktuellt och 
ställer ofta bolagets 
revisorer inför svåra be
dömningsfrågor. Carl 
Svernlöv, advokat på 
Baker McKenzie, reder 
ut vad som gäller.21

2

Så många 
revisions-

bolag 
fanns re-

gistrerade 
hos Revi-

sorsinspek-
tionen den 

1 augusti 
2022.

5,7% 
Röstar för första  
gången år 2022.

Valet 2022
Cirka 7,5 miljoner svenska med-

borgare folkbokförda i Sverige är 
röstberättigade i samtliga val. 

KÄLLA: SCB.
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Redovisningskonsulter  
ligger i framkant A R BET SR ÄT T SK RÖNIK A N

A NNELI LÖNNB ORGTydlig ökning av digitalt inlämnade årsredovisningar. Nu 
 hyllas redovisningskonsulterna som bidragit till uppgången.

FLER Ä N 19 0 0 0 0  digitalt inläm
nade årsredovisningar mottogs 
av Bolagsverket perioden  
1 januari – 31 juli 2022. Eller när
mare bestämt 190 560 till anta
let, vilket är drygt 37 procent av 
alla inlämnade årsredovisning
ar vid nämnda tidsintervall.

Förra året var antalet digitalt 
inlämnade årsredovisningar 
under samma tidsperiod 70 462. 
En rejäl uppgång med andra ord, 
enligt siffror från Bolagsverket 
som Balans tagit del av.

Camilla Carlsson, auktori
serad redovisningskonsult 

på FAR, vill hylla alla redovis
ningskonsulter som har gjort ett 
hästjobb och medverkat till den 
markanta ökningen.

– Redovisnings
konsulterna ligger 
i framkant efter
som det finns bra 
programstöd, 
särskilt vad gäl
ler årsredovisning
arna som är upprättade enligt 
K2. Den möjligheten har funnits 
länge och konsulterna har fått 
in vanan, säger hon.   

Sofia Hadjipetri Glantz

M
ånga frågor under våren och tidig  sommar 
rörde ”ryktet” att det med nya LAS inte 
längre kommer att vara tillåtet för 
arbetsgivare att förbjuda arbetstagare 

att vid  sidan av sin anställning ha bisysslor. Rykten 
innehåller sällan hela sanningen. 

Enligt 6 i § LAS får en arbetsgivare som huvudregel 
inte förbjuda dess medarbetare att även ha en paral
lell anställning. Den nya bestämmelsen tar enbart 
sikte på bisysslor som utförs under formen av en 
anställning. Arbetsgivare kan således även framgent, 
utan hinder av den nya bestämmelsen, i anställnings
avtalet avtala om att arbetstagaren inte får ha 
bi sysslor i form av förenings eller hobbyaktiviteter 
som inte utförs i form av en anställning. 

DET K A N L ÅTA märkligt – att en arbetsgivare måste 
acceptera att dess anställda parallellt har, eller kan 
komma att ha, även en annan anställning. Men inga 
regler utan undantag. Arbetsgivare behöver inte 
 acceptera att dess anställda har en parallell anställ
ning om den andra anställningen är arbetshindrande, 
konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett 
sätt som kan orsaka skada eller på något annat sätt 

kan skada arbetsgivarens verksamhet. Föreligger 
något av dessa tre fall behöver arbets

givaren inte acceptera en parallell 
anställning. Det ska också nämnas 
att det i den nya bestämmelsen, 6 i § 
LAS, även stadgas att en arbetsgivare 
inte får missgynna en arbetstagare 

på grund av att arbetstagaren under 
anställningen har en anställning hos 

en annan arbetsgivare.   

A NNELI LÖNNB ORG  är advokat på  advokatfirman 
Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans. 

Nya LAS och parallella 
 anställningar

Läs hela krönikan på
tidningenbalans.se

A KTUELLT
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Du var på plats i Almedalen i somras där den gröna omställningen 
var ett dominerande inslag.

− Vi behöver få ut budskapet att det för många bolag är hög 
tid att ställa om för att i framtiden ha en plats som kund eller 
leverantör. Det finns investeringskapital till gröna innovationer, 
utvecklingen drivs av storbolagen och det visar att det finns 
pengar att tjäna på en grön omställning. Vi måste bli bättre på 
att samverka och att hitta olika samarbetsformer.
Vad vill du förmedla till revisions- och  rådgivningsbranschen?

− Att både vi i branschen, och branschens kunder,  behöver 
tänka till gällande den egna verksamheten. Vad lämnar vi för 
 klimatavtryck? Men vi behöver också fundera på hur vi arbetar 
med social och ekonomisk hållbarhet.

Charlotta Marténg

  H A LL Å DÄ R  
T HER ESE A NDER SS ON,  

A FFÄ R S OMR Å DES CHEF MEDLEM PÅ FA R
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A KTUELLT

Penningtvätt är ett område som engagerar och enligt 
Finansinspektionens nationella riskbedömning 
 tvättas cirka 130 miljarder kronor i det svenska 
finansiella systemet varje år. Det väcker frågor som är 
viktiga att prata om, som hur penningtvätt definieras 
och vilka varningsflaggor revisorer, redovisnings
konsulter och övriga i branschen bör hålla utkik efter.  

Vilken roll spelar branschen?
– Branschen har gjort flera insatser för att sprida 

kunskap om misstänkt om penningtvätt, vilka 
varningssignaler som är särskilt viktiga att ha koll 
på och hur det går till att rapportera misstänkt 
penningtvätt till Finanspolisen. Revisions och råd
givningsbranschen har en unik insyn och kunskap 
om företagens verksamhet och har därför också stora 
möjligheter att upptäcka avvikande mönster och 
beteenden som kan vara ett tecken på att det före
kommer penningtvätt. 

FAR har bland annat publicerat poddar och 
 webbinarier om penningtvätt – är det något 
 särskilt budskap du vill trycka på?

– Jag vill uppmana alla att ta del av den information 
som finns. Ett viktigt budskap är att vi som bransch 
kan uppmärksamma och förmedla det vi ser under 
anonymitet. Det är viktigt att känna till. 

Trots det rapporteras relativt få ärenden,  
kan branschen göra mer?

– Jag rekommenderar alla att ta på penningtvätt
glasögonen. Frågan står högt på FAR:s agenda och 
tillsammans har vi som bransch goda förutsättningar 
att göra skillnad när det gäller att upptäcka och 
 rapportera misstänkt penningtvätt. 

K A R IN A PELM A N är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda
 Årligt möte med Nordiska revisorsförbundet  
(NRF), på Island.

 Möte med FAR:s expertnätverk.

 FAR:s årsstämma.

 Paneldiskussion om kommunal redovisnings-
revision på Kommek i Malmö.

TRE FR ÅGOR TILL  
K A RIN A PELMA N, FA R:S 

 GENER A LSEKRETER A RE OCH VD

Visselblåsarkanal krävs 
hos större företag
Nu har den nya visselblåsarlagen skärpts. Sedan mitten  
av juli behöver större företag och organisationer ha en  
aktiv visselblåsarfunktion.

I DECEMBER 2 021 trädde den nya 
visselblåsarlagen i kraft. Offentlig 
verksamhet och privata organisatio
ner med 250 eller fler anställda fick 
sex månader på sig, till senast 17 juli 
2022, att få rapporteringskanalerna 
på plats.

Lagen gäller för både privat och 
offentlig sektor och innebär ett 
förstärkt skydd för personer som 
larmar om missförhållanden på sin 
arbetsplats. Arbetsgivare med minst 
50 anställda måste i och med nya 
lagen inrätta en visselblåsarkanal 
som underlättar för arbetstagare att 
slå larm anonymt.

Enligt den nya lagen ska vissel
blåsaren kunna gå via en intern 
eller en extern kanal – och slå larm 
skriftligen, muntligen eller vid ett 
fysiskt möte.

En intern kanal kan exempelvis 
vara behöriga anställda inom före
taget eller anlitade konsulter. Via 

en extern kanal ska en arbetstagare 
kunna slå larm till en statlig myn
dighet som har utsetts av regering
en, Arbetsmiljöverket är en av dem.

Organisationer med färre än 249 
anställda har till 2023 på sig att få 
rapporteringskanalerna på plats.

Sofia Hadjipetri Glantz
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Så många 
 klarade 
 revisorsexamen
Den 23 och 24 maj bän
kade sig 103 personer för 
att skriva provet och nu 
har Revisorsinspektionen 
publicerat resultatet 
av revisorsexamen på 
sin webbplats. Av 103 
tentander klarade 70 
personer gränsen för 
godkänt resultat. Det 
motsvarar 68 procent av 
tentanderna.

– Revisorsinspektionen 
är nöjda med vårens 
resultat och det är med 
glädje vi ser att det gått 
bra för de mindre byrå
erna. Av de 31 som var 

från mindre byråer och 
som skrev provet klarade 
17 provet med godkänt 
resultat, vilket betyder 
att 55 procent fick 
godkänt, säger Christer 
Petersson, sekreterare 
i Revisorsinspektionens 
examensråd.

Ny VD på Mazars
Karin Westerlund, aukto
riserad revisor, blir ny VD 
på Mazars. Hon 
efterträder 
Mikael Fred
strand, som 
stannar kvar 
som delägare 
och auktori
serad revisor. 
Karin Westerlund 
har arbetat inom 
bolaget i över 20 år, med 
erfarenhet som partner, 
auktoriserad revisor och 
tidigare styrelseledamot. 
De senaste tio åren har 
hon varit kontorschef i 
Stockholm och det se
naste året även ansvarig 
för kontoren (COO). Hon 

tillträder tjänsten som VD 
den 1 september 2022.

Förslaget till 
LCE-standard 
försenas
Antalet bolag som ska 
använda LCEstandar
den behöver begränsas 
och revision av mindre 
komplexa företag kom
mer troligen tillåtas. Det 
är några av punkterna 

från IAASB:s möte i 
somras om ISA för 

LCE. Dessutom 
kommer försla
get till standard 
med högst 

sannolikhet 
försenas.
– Den ursprung

liga tanken var att ha 
ett nytt förslag klart till 
styrelsemötet i decem
ber 2022. Nu ser det ut 
som det blir närmare ett 
år senare. Blir det bra är 
det värt att vänta på, 
skriver Björn Irle, aukto
riserad revisor på FAR i 
FARbloggen.

Stärkt skydd för visselblåsare.
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Så använder Boliden AARO i sitt hållbarhetsarbete
Boliden har haft AARO för sin koncernrapportering i mer än 15 år, och använder 
även AARO för insamling av data till sin hållbarhetsrapportering.

AARO – Din partner i alla aspekter  
av koncernrapportering

aaro.com

AARO grundades 1989 och vårt färdiga standardsystem AARO används idag av ca 25 % av bolagen på Large & Mid Cap. 
Att kunna växa och förändra i systemet är viktigt för de drygt 30 koncerner som årligen implementerar AARO i Sverige. 

Kontakta oss för 
en demo idag!
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En solig dag i juni träffade vår säljchef Peter Sohlén  
Kristina Linde, Bolidens koncernredovisningschef  
och Birgitta Andersson, controller, som berättade  
om Bolidens hållbarhetsrapportering i AARO.

Vad är fördelarna för er att ha data för hållbarhets- 
rapporteringen samlad i AARO?  
– Det är en fördel att ha allt samlat i en och samma 
databas. Vid beräkning av nyckeltal finns till exempel 
produktionsvolymer och finansiella tal redan i data- 
basen för beräkning, inleder Kristina.
– När det gäller vår hållbarhetsrapportering använder vi 
AARO för insamling av sifferdata i vår förberedande fas. 
Hållbarhetsdatan har fokus på miljöpåverkan, energi-
användning och utsläpp, fortsätter hon.

Hur tar ni in data i AARO och hur frekvent gör ni  
hållbarhetsrapporteringen?  
– Vi har månadsvis rapportering av hållbarhetsdata i 
AARO. Insamlingen görs från andra källor och data 
förs in via Excel-add in eller direkt via webben, 
förklarar Birgitta.

Använder ni någon standard (t.ex. GRI), och har  
koncernen några särskilda klimatmål?  
– Absolut. Vi är ledande inom hållbarhet i vår bransch. 

Vårt hållbarhetsteam övervakar olika hållbarhetsfrågor 
utifrån process- och produktperspektiv, via europeiska 
och nationella branschorganisationer. Vi använder 
TCFD, SASB och GRI, samt UN Global Compact.  
Koncernen har en omfattande klimatplan där vårt lång-
siktiga klimatmål är att minska vår CO2-intensitet med 
40 % till 2030 i vår metallproduktion. Vi jobbar på flera 
olika plan för att nå detta mål, berättar Kristina.

Vad är fördelarna med AARO som ni ser, i allmänhet? 
– Det är användarvänligt och hanterbart för bolagets 
systemadministratör att lägga upp nya konton och 
inrapporteringsformulär, säger Birgitta.

2020 fick ni utmärkelsen Sveriges bästa årsredovis-
ning. Grattis! Juryn lyfte bland annat fram er gedigna 
hållbarhetsinformation. Hur viktigt är en bra håll-
barhetsinformation tycker ni?  
– Att inte publicera hållbarhetsinformation är idag inte 
ett alternativ för ett seriöst företag utan mer av ett 
måste, anser Kristina, och Birgitta håller med. 
– Vi producerar metaller, nickel, koppar och zink, som 
är nödvändiga för klimatomställningen. Det är därför 
viktigt att vara transparanta. 
Och tack! Det kändes tillfredsställande att ha gjort  
Sveriges bästa årsredovisning, avslutar Kristina.

Läs hela intervjun på: aaro.com/pressrum/nyheter/.

Birgitta Andersson Kristina Linde
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Bankernas nya infrastruktur  
för betalningar
Nästa år påbörjas 
övergången till en ny 
betalnings infrastruktur 
som ersätter bank
girosystemet. Dags för 
redovisnings konsulter  
och lönekonsulter att  
börja förbereda sig.

TEK NIK EN BA KOM bank girobetalningar 
kommer under 2023 att börja bytas ut till 
en ny betalningsinfrastruktur som lever 
upp till mer moderna krav. En fråga som 
Balans har följt noga.

Främst berör detta yrkes vardagen för 
lönekonsulter och redovisningskonsulter. 
In förandet kommer att ske stegvis och är 

indelat i tre faser, med start nästa höst. 
Men  redan nu bör byråer som  arbetar med 
lön och redo visning börja förberedelserna.

– Lönekonsulter och redovisningskon
sulter behöver kontakta varje bank för 
sig som man vill samarbeta med. Det tar 
lång tid att testa systemet och säkerställa 
att det fungerar. Det kan också skilja från 
bank till bank.

Det betonar Anders Edlund, kom
munikationsansvarig på Svenska 
Transformations programmet, som ligger 
under Svenska Bankföreningen, och som 
driver projektet. Detta ingår dessutom i ett 
större nordiskt samarbete.

Första fasen av transformationen inleds 
under hösten 2023. Då börjar kontoöver
föringar stegvis att övergå till det nya 
systemet, vilket bland  annat påverkar löne
konsulter och leverantörer av lönesystem.

Andra fasen påbörjas under våren 2024 

och berör  betalningar till både bankgiro 
och plusgiro.

Tredje och sista fasen, som påverkar 
autogiro och e faktura, har ännu inte ett 
bestämt inledningsdatum.

Sofia Hadjipetri Glantz

Tre faser av transformationen.
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wltrsklwr.com/capego

Från sömnlös 
till sömlös

Få skatt och bokslut  
att samspela med Capego 

Med Capego får du flera processer i ett och samma program. Här får du en sömlös 
helhetsupplevelse, där bland annat bokslut och skatt på ett enkelt sätt får lira 
tillsammans. 

Dina ändringar i bokslutet syns direkt i inkomstdeklarationen, regelbundna kontroller 
utförs samt rekommendationer om vilka bilagor som bör upprättas. Den harmoniska 
övergången mellan bokslut och skatt hjälper dig helt enkelt att minska risken 
för misstag, extraarbete och frigör värdefull tid – som i sin tur i stället kan gå till 
rådgivning med dina kunder. 
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rillion.com/sv

Med över 25 års erfarenhet inom fakturahantering så hjälper vi våra kunder till 
en enklare och roligare vardag.

Bringing peace of mind to 

Accounts Payable

Vår bakgrund är automation, vår passion är människan

Träffa oss på Ekonomimässan, 28-29 september

Psst - Känner du inte till Rillion? 
I april i år bytte vi namn från Centsoft och Palette till just Rilllion.

I Speaker’s Corner kl. 13.00 möter ni en av våra  
nöjda kunder, ERA Revisorer i Norr.

Med Rillion kan vi vårda vår kundrelation, och vara den partner och  
rådgivare vi vill vara, det ger oss ett verktyg för att ge kunden en bättre 
produkt och upplevelse.

LINN KARLSSON

Auktoriserad redovisningskonsult och Marknadsansvarig, 
ERA Revisorer i Norr

Monterplats 
C:27



Det fi nns stöd för viktiga saker som 
exempelvis att ställa om till med 
rådgivning och fastpris.
Johan Larsson – Ekonomiavdelningen

DETTA ÄR EN ANNONS AV FORTNOX

Förra året, efter nästan 15 år i branschen kände Johan Larsson 
på Ekonomiavdelningen i Kristianstad att det var dags för en utmaning. 
Att sluta driva byrån som ett levebrödsföretag – och växla upp.

Till sin hjälp har han tagit AVN For Accountants, det 
brittiska aff ärsutvecklingsföretaget som även står 
bakom Fortnox Masterclass. Det har bara gått ett år, 
men mindsetet är redan ett helt annat:

– Det har fått mig att inse att vi som driver 
redovisningsbyråer också är företagare och behöver 
avsätta tid för att vara just det, säger Johan.

AVN For Accountants är ett koncept som går ut 
på att skapa processer, rutiner och strukturer 
som främjar byråns ekonomiska tillväxt. Det 
består av sju steg, som man delar upp i mindre 
uppgifter, målsätter och betar av i sin egen takt.

Under tiden träff ar man regelbundet en konsult, 
som stöttar och lotsar vidare mot de uppsatta 
målen. Johan träff ar sin var tredje vecka och går 
igenom de uppgifter som han och medarbetarna 
har gjort och rapporterat in i AVN:s eget webba-
serade verktyg. En uppgift kan till exempel handla 
om rekrytering, att byrån får ta fram en plan för 
onboarding. En annan om fakturering, att byrån 
ska automatisera hela eller delar av processen. 
Prissättning är ett annat exempel, där byrån 
tillsammans med konsulten tar ett helhetsgrepp.

– De här coachande mötena har fått mig att inse 
många saker. Vad jag egentligen gör på dagarna 
och att jag kanske inte måste göra allt. Att det 
saknas struktur på sina håll och att jag vinner 
i längden på att försöka sätta en bättre struktur. 
Mötena fungerar både som en morot och en
piska, säger Johan.

Den stora utmaningen är att få tiden att räcka 
till och Johan, som fortfarande är på första steget,
önskar att han hade kommit längre.

Samtidigt är han väl medveten om att det här är 
en resa som både tar och måste få ta tid. Vardagen
på en byrå är komplex, konsulterna måna om att
göra ett bra jobb och att anställa fl er för att byrån
ska utvecklas snabbare är inte helt okomplicerat. 

Under året som gått har Johan kommit till insikt 
om att själva resan, att bygga ett välmående 
företag, är det som verkligen driver honom.

– Jag vill ju ha livet som företagare och jobba med
att få mitt bolag att växa. Och det har hänt mycket.
Just nu tittar vi på nya, större lokaler där det får 
plats betydligt fl er medarbetare än vi har idag.

Arbetsmiljön och ett roligare jobb är en annan 
viktig drivkraft. Målet är mer luft i vardagen för 
att kunna ta även lite snabbare puckar och vara 
mer tillgängliga för kunderna.

Det handlar om att jobba smartare, med fl er 
automatiserade och standardiserade processer 
för att minska arbetstiden som är uppbokad 
med löpande bokföring. Det handlar också om 
att fortsätta kunna sälja in mer av andra tjänster, 
som till exempel rådgivning, som kunderna 
både uppskattar och vill ha.

Varför AVN?
– AVN har paketerat sina tjänster på ett väldigt
bra sätt . Det fi nns stöd för viktiga saker som 
exempelvis att ställa om till med rådgivning 
och fastpris., avslutar Johan.

Vi är också  
företagare
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Förväntningarna på revisorer är en av ”de  eviga 
 frågorna” och särskilt i relation till ekonomisk 

 brottslighet. Det säger Peter Öhman som ägnat en 
stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att  forska kring 

 revision – med förväntningsgap mellan  revisorer  
och allmänheten som ett fokusområde.

text:  Sofia Hadjipetri Glantz  
foto: Mats Andersson
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ör Peter Öhman, professor i 
företagsekonomi vid Mitt
universitet i Sund svall, 
är temat för väntnings
gap mellan revisorer och 
allmänheten lika aktuellt 
när han i dag är redaktör 
för två  böcker inför FAR:s 
100års jub i leum 2023, som 

när han arbetade med sin avhandling för tjugo år sedan.
Detta förväntningsgap i fråga handlar närmare 

 bestämt om skillnaden mellan vad revisorerna uppfat
tar att de gör och bör göra, och vad allmänheten samt 
intressenterna förväntar sig av revisorerna. För dessa 
två världar samverkar inte alltid. 

Frågan har aktualiserats igen, sedan regeringen i 
slutet av 2021 tillsatte en utredning för att motverka 
att bolag används som brottsverktyg. Och nu är reviso
rernas roll i frågor som rör ekonomiska brott, penning
tvätt, mutor och korruption åter på agendan. 

PET ER ÖHM A N H A R sett det här komma upp till ytan i 
vågor. Ett exempel är diskussionerna på 1980talet, när 
samhällets kamp mot den ekonomiska brottsligheten 
intensifierades. Då föreslogs det att revisorerna skulle 
tilldelas en större roll i denna brottsbekämpning och 
därmed minska ett etablerat förväntningsgap. 

I sin avhandling, tryckt år 2006, berättar Peter Öh
man att det var första gången som revisorerna i Sverige 
fick uppleva ett direkt angrepp med politisk bakgrund 
mot den traditionella revisorsrollen. Trots motstånd 
från professionens sida, lagstiftades det så småning
om om en utökning av revisorernas uppdrag i den rikt
ningen. Och revisorerna blev många fler till antalet.

– Men fortfarande är revisorer inte bekväma i rollen 
som brottsbekämpare, säger Peter Öhman till Balans.

Siffror från Finanspolisen (Fipo) ger honom rätt. 2021 
inkom revisionsbyråerna endast med 20 rapporter om 
misstänkt penningtvätt. Visserligen mer än dubbelt 
så många som året innan. Men det är ändå låga siffror.

Hur är det att forska om revision i  
en svensk kontext?

– I Sverige har vi bättre access till data än i många 
andra länder och det är relativt lätt att få folk att  ställa 
upp. Vi får jämförelsevis också hög svarsfrekvens 
på undersökningar och enkäter. Ibland upp till 50 
 procent, medan de i USA kan få vara glada om de når 
tio procent. Sedan är ju frågan om vi verkligen kommer 
under ytan. Får vi reda på hur det förhåller sig? Eller 
svarar revisorerna bara som de förväntas svara? Det 
här kan jag känna igen från och brottas med i mitt eget 
yrke, att man vanemässigt försvarar sin verksamhet in 
i det sista trots att allt inte är perfekt.

Vad kan man göra åt det?
– Fortsätta forska, ställa frågor och utveckla både 

datainsamlings och dataanalysmetoder. Här har både 
forskningen och journalistiken en viktig roll.

I vilken utsträckning och med vilken kraft ska 
 revisorer granska ekonomisk brottslighet?

– Vi vet av studier från olika länder – och under lång 
period – att det är frågor som allmänheten tycker är 
viktiga. Samtidigt är det få anmälningar som kommer 
från revisorer om misstänkt ekonomisk brottslighet. 
Revisorerna är en ganska perifer part i brottsbekämp
ningen. Man ska också komma ihåg att det som låter 
sig granskas ofta inte är det viktigaste att granska. Och 
att det som är viktigt att granska ofta är svårt och tids
krävande att ta sig an.

– Här har vi också en av revisionsverksamhetens 
många paradoxer. Undersökningar visar att lång variga 
revisionsuppdrag ökar revisorernas  kompetens och 
kännedom om ett visst företag och en viss bransch. 
Och för att både kontrollera och identifiera risker för 
penningtvätt måste man ha god kundkännedom. 
Samtidigt har politikerna infört revisorsrotation 
som tidsbegränsar revisionsuppdragen. Långvariga 
 revisionsuppdrag förknippas med oberoendeproblem. 
Problemet här är alltså att kompetens och oberoende 
inte går hand i hand.

F

PORTR ÄT T / PETER ÖHM A N
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Född 1960.
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rapporter om miss-
tänkt penningtvätt. 

Under 2021 inkom 
 revisionsbyråerna  endast 

med 20  rapporter om 
misstänkt penning tvätt, 
dubbelt så många som 

året innan.

Peter Öhman är redaktör 
för två böcker inför FAR:s 
100-årsjubileum 2023.

Du har i många år skrivit och pratat om 
 förväntningsgap. Varför är detta ett problem?

– Revisorerna ska göra det som lag och anvisningar 
anger. Medan allmänheten och intressenter tycker att 
revisorer aktivt ska söka efter oegentligheter, trots att 
det inte ingår i revisorernas arbetsuppgifter. Det är en 
av de eviga frågorna, något forskningen har diskuterat 
i många år.

– Det finns ingen hundraprocentig lösning. Det som 
däremot finns är ett strukturellt problem i botten som 
gör att förväntningar och oberoende är frågor som 
alltid poppar upp till ytan i samband med revisions
misslyckanden. Vi kommer nog aldrig att sluta prata 
om olika slags förväntningsgap – och det gör samtidigt 
forskning om revision fortsatt spännande.

Kan förväntningsgap till och med upplevas som 
något positivt?

– I min avhandling nämner jag bland annat att 
 förväntningsgap kan ses som en förutsättning för 
revisions branschens framgångar i många länder. Om 
inte verksamheten förblir tillräckligt abstrakt kan 
professionens monopolliknande ställning hotas. 

– Även i Sverige finns spår av samma problematik. 
Den monopolliknande ställningen för revisorsprofes
sionen har lett till att revisionsbyråerna under dessa 
förhållanden kunnat bygga upp lönsamma verksam
heter. Här finns starka incitament för att bekämpa in
skränkningar i verksamheten och inriktningen på att 
granska eventuell ekonomisk brottslighet. 

Vad finns det annars för tänkbara anledningar 
till att revisorer ogärna vill se sig som brotts-
bekämpare?

– Jag kan nämna åtminstone sex skäl. För det första: 
Revisorer ser inte det som sin huvuduppgift. De ska 
ägna sin mesta tid åt att granska om redovisningen ger 
en rättvisande bild, inte att aktivt söka efter ekonomis
ka brott. Det finns andra, som konkursförvaltare eller 
Skatteverket, som kan göra det bättre. För det andra är 
den här typen av ekonomiska brott svåra att granska. 
De som begår brotten gör allt de kan för att dölja sitt 
uppsåt och försvåra för revisorer och andra kontrol
linstanser. För det tredje ingår inte brottsbekämpning 
i revisorernas utbildning. 

20
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– För det fjärde förstör du som revisor din relation 
med kunden om du börjar ifrågasätta dennes heder. 
Det kan bli riktigt obekvämt. Som revisor vet du att 
det är av stor betydelse att ha en bra relation med den 
du granskar. För det femte riskerar revisorn att förlo
ra kommande uppdrag, vilket är en del av det struk
turella problemet med revisionsverksamheten. Man 
 kommer alltid i det läget som revisor, att man behöver 
balansera intressen. Och för det sjätte riskerar revi
sorn att bli stämd om misstankarna inte stämmer. Det 
är något som revisorerna alltid måste beakta.

Kan tekniken på något sätt underlätta 
 upptäckten av penningtvätt?

– När en revisor väl gör en anmälan om misstänkt 
penningtvätt kan man förmoda att misstankarna är 
mycket starka. Det finns en möjlighet att det blir lätt
are med Big Data. Datorer kommer att kunna analyse
ra stora mängder information och upptäcka avvikande 
mönster. På flera håll är det redan igång, många spår att 
AI kommer att bli bättre och bättre på att hitta mönster 
som sticker ut och kan indikera bedrägliga beteenden.

Frågan om penningtvätt, korruption och mutor 
– kontra revisorns roll – är uppe på bordet hos 
FAR, Revisorsinspektionen, Institutet Mot Mutor 
och Finanspolisen. Men kanske inte lika ofta hos 
alla byråer i branschen. Hur bör branschen arbeta 
med frågan framåt?

– Identifieras något som ett samhällsproblem brukar 
det synas och höras i debatten. FAR som branschorga
nisation kan naturligtvis fortsätta uppmärksamma 
detta. Och byråerna själva skulle behöva ta tag i pro
blemet. Här skulle det vara extra intressant att komma 
under ytan. Pratar man om penningtvätt i fikarum
men på revisionsbyråerna? Vad sägs i så fall och av 
vem eller vilka?

– Samtidigt vet vi att revisorernas entusiasm att ta 
sig an den här typen av frågor inte är särskilt stor. Så 
har det varit historiskt och jag har svårt att se att vin
darna plötsligt ska vända. I så fall måste det nog till ett 
stort yttre tryck, från FAR, Revisorsinspektionen och 
andra myndigheter, som driver på forskarsamhället 
och journalister att inte släppa diskussionen.   

” Som revisor vet du att det  
är av stor betydelse att ha  
en bra relation med den  
man granskar.”

PORTR ÄT T / PETER ÖHM A N
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  K A R R I Ä R EN I KORT HET  

Bakertilly är det nätverk för revisions- och redovisnings-
byråer som utan tvekan är störst i Sverige och dessutom 
växer kraftigt, se analysen i Revisionsvärlden publicerad i 
Maj 2022. Bakertilly har som nätverk över 800 anställda runt 
om i Sverige och 37 000 anställda globalt. Bakertilly som 
 nätverk består av oberoende självägda byråer i samverkan. 
Genom vår samverkan har vi bl.a. ett gemensamt kvalitets-
kontrollsystem, en IT-plattform, gemensamma utbildningar 
och erfarenhetsutbyten för seniora men även personal events 
för våra nyanställda inom nätverket. Genom nätverket skapar 
vi en unik gemenskap både inom Sverige och  internationellt. 
Vi träffas regelbundet flera gånger om året och utbyter 
 erfarenheter och följer utvecklingen i  branschen.

Bakertilly Stockholm, som har varit med i nätverket sedan 
start och har som målsättning att bli en av Stockholms tio 
största byråer, går nu in i en ny tillväxtfas. Vi är idag drygt 
30 personer och i och med vår nya affärsplan behöver vi 
utöka vår plattform med dig som är senior och som har en 
drivkraft till förändring, vill vara med att bygga företag och 

utveckla vår organisation. Det är kanske något du saknar 
idag. Vi sätter så väl vår personal som våra kunder i centrum 
och vi  behöver dig som liksom vi har en entreprenörs känsla. 
Vi  prövar löpande och på sakliga grunder möjligheter till 
delägarskap för våra anställda. 

Vi utökade delägarkretsen så sent som vid årsskiftet med 
två seniora delägare, men har också ett program för junior 
partner. Genom vår nya ägarmodell har vi skapat möjlig-
heter för att kunna bli delägare oavsett om man arbetar 
som  kvalificerad revisor eller som konsult, vilket vi tycker är 
värdefullt ur flera aspekter. 

Du har kanske redan idag egna uppdrag, men det är 
absolut inget krav. Det viktigaste är din personlighet, sociala 
kompetens och din nyfikenhet att våga pröva nya vägar i en 
bransch som du känner till. 

För att nå våra mål i affärsplanen tänker vi att vi växer 
både organiskt men också genom ett eller flera förvärv av 
mindre revisionsbyråer som passar in i vårt format och i vår 
kultur.

Now, for tomorrow

Du som känner dig manad att vara med och anta en  utvecklande roll hos Bakertilly Stockholm, 
ta kontakt med vår VD, Mikael Jennel för mer information. 

Kontaktuppgifterna finner du på www.bakertillystockholm.se 

Bakertilly Stockholm
går in i en ny tillväxtfas

Det som är viktigt att 
granska är ofta tidskrävande, 
konstaterar Peter Öhman.
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Övermäktiga 

krav och  

hårda straff

Balans granskar tillsynen  
kring  penningtvätt
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ET BÖR JA R MED ett brev. Och slutar med 
en sanktionsavgift. Sedan hösten 2020 
har länsstyrelsen i Stockholm granskat 
tolv byråer inom redovisning. Samtliga 
har blivit fällda och fått sanktionsav

gift. Adli Assali, enhetschef på länsstyrel
sen i Stockholm, menar att tillsynen visar 

att redovisningsbyråerna har mycket kvar 
att jobba med.

– Det kan konstateras att majoriteten av dem som 
myndigheten har granskat har haft omfattande brister i 
sina rutiner och riktlinjer för att förhindra att deras verk
samhet ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av 
terrorism, skriver Adli Assali per mejl till Balans.

SEDA N 2 017 NÄ R penningtvättslagen infördes har läns
styrelsen möjlighet att ingripa mot verksamhetsutövare 
som inte följer regelverket mot penningtvätt. Adli Assali 
beskriver åren från det att lagen trädde i kraft som en slags 
prövoperiod för länsstyrelsen.

Kraven på  
RUTINER OCH 
RIK TLINJER KRING 
PENNING T VÄT T 
är övermäktiga för det 
stora flertalet. Sedan 
år 2020 har samtliga 
 redo visningsbyråer 
som blivit  granskade 
av  länsstyrelsen i 
 Stockholm blivit fällda 
och fått sanktionsavgift.

D
text: Dan Håfström  
illustrationer: Emma Hanquist

Övermäktiga 

krav och  

hårda straff
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Granskade byråer dukar under 
för den detaljrikedom som 
 länsstyrelsen efterfrågar.
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– Det har varit en uppstartstid och 
de senaste åren har vi kunnat pröva 
praxisen mer frekvent när kom
petensen inom dessa frågor 
har utvecklats. Vi har jobbat 
mer riskbaserat utifrån de 
resurser vi får tilldelat och 
det är ett område som möj
ligen skulle kunna vara mer 
omfattande men det är svårt 
att svara på, menar Adli Assali.

U
nder de två senaste 
åren har länssty
relsen i Stockholm 
ändrat sitt sätt att 
ingripa. Under åren 
2017 – 2019 ålades 

inga verksamhetsutövare inom re
dovisning att betala sanktionsavgift. 
Länsstyrelsen nöjde sig då med att 
ge fem företag föreläggande mot vite. 
Företagen fick alltså chansen att 
inkomma med rutiner och riktlinjer 
innan hotet om vite blev verklighet. 

Från hösten 2020 har samtliga tolv 
företag som blivit granskade fått 
sanktionsavgift direkt. 

– Länsstyrelsens val av 
ingripande sker utifrån om
ständigheterna i varje enskilt 
ärende. Därtill kan tilläggas 
att länsstyrelsens process ut

vecklas bland annat i takt med 
praxis på området. Det finns flera 

myndigheter som bedriver tillsyn 
enligt lagen mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Här kan 
bland annat nämnas Spelinspektio
nen och Finansinspektionen. Praxis 
hänförligt dessa myndigheters beslut 
kan i viss mån anses vara  överförbara 
på länsstyrelsens verksamhet, 
 kommenterar Adli Assali per mejl. 

De övriga länsstyrelserna med 
tillsynsansvar: Västra Götaland 
och Skåne har totalt sett fler till
synsärenden kring penningtvätt 
än Stockholm, men färre ärenden 
leder till ingripanden i form av 

”De senaste åren 
har vi kunnat pröva 
praxis mer frekvent 

när kompetensen 
inom dessa områden 

har utvecklats.”
Adli Assali, Länsstyrelsen Stockholm

Hittar länsstyrelsen brister 
blir påföljden numera  alltid 

 sanktionsavgift direkt. 
 Åtminstone i Stockholm.
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sanktionsavgift. Men även Västra 
Götaland och Skåne har blivit tuffare 
i sina beslut. Hittills under 2022 har 
sju företag i Västra Götaland fällts av 
länsstyrelsen i Västra Götaland och 
samtliga har fått sanktionsavgift di
rekt. Länsstyrelsen i Skåne har under 
2022 haft tre ärenden som lett fram 
till ingripanden. Samtliga fall slutade 
med sanktionsavgift direkt.

L
änsstyrelsernas sätt att 
dokumentera tillsynsä
renden gör det svårt att 
få en bild av hur många 
som faktiskt klarar till
synen. Men när det gäller 

länsstyrelsen i Stockholm går det att 
konstatera att endast en verksam
hetsutövare inom redovisning som 
blivit granskad under åren 2017 – 2022 
har gått igenom utan åtgärd. Ärendet 
från 2018 rör ett mindre enmansföre
tag. Balans frågar Adli Assili om vilka 
slutsatser länsstyrelsen drar av att 
nästan ingen klarar tilllsynen.

– Länsstyrelsens är en tillsyns
myndighet och har som uppgift att se 
till att aktuell lagstiftning efterlevs. 
Vilka krav som verksamhetsutövare 
har att uppfylla beslutas av lagstifta
ren. Om en verksamhetsutövare inte 
uppfyller de av lagstiftaren uppställ
da kraven ska Länsstyrelsen ingripa, 
svarar Adli Assali.

Tillsynsansvaret vad gäller revi
sorer och revisionsbyråer ligger på 
Revisorsinspektionen. Den primära 
tillsynen är via kvalitetskontroller. 
Sedan 2017 har Revisorsinspektionen 
delat ut ett antal varningar till verk
samhetsutövare, men bara vid ett 
tillfälle har inspektionen fattat beslut 
om sanktionsavgift. I februari 2022 
ålades ett företag att betala 600 000  kr 
i sanktionsavgift, bland annat på 
grund av avsaknad av allmän risk
bedömning. Under åren 2019 – 2020 
utförde Revisorsinspektionen en 
speciell tematillsyn vad gäller 
regelverket kring penningt
vätt, men den resulterade inte 
i några disciplinära påföljder. 
 Claudia David Toronjo, jurist 
på Revisorsinspektionen, 
beskriver i ett mejl till Balans att 
målet var att lära sig mer om läget i 
branschen.

– Syftet med tematillsynen var 
inte att tråla efter tillsynsärenden. 
Syftet var att bilda oss en uppfattning 
om de gemensamma utmaningar 
som  byråerna och branschen har 
på om rådet och se var det fanns 
förbättrings potential.   

Sammanlagda  
sanktions

avgifter

Länsstyrelsen har blivit hårdare
Ingripanden mot verksamhetsutövare inom redovisning  

januari 2018 – maj 2022

Stockholm

2018

Sanktionsavgift direktFöreläggande rättelse Föreläggande mot vite

2019

2020

2021

2022

Västra Götaland Skåne

10,305 mkr 3,850 mkr 660 000 kr

Sedan 2017 har länsstyrelsen möjlighet att ingripa mot 
 verksamhetsutövare som myndigheten anser inte följer regelverket 

mot penningtvätt. Från att merparten av myndighetens ingripanden 
innebar  föreläggande om  rättelse eller  föreläggande om vite så 

 beslutar  länsstyrelserna  numera allt  oftare om sanktionsavgift direkt. 
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Länsstyrelsen vill se 
 förklaringar, motiveringar  
och beredskap för olika 
 scenarion i företagens  
rutiner och  riktlinjer. 

Så funkar tillsynen -  
därför blir byråerna fällda

Sedan 2017 har länsstyrelsen möjlighet 
att ingripa mot verk samhetsutövare 
som inte gör tillräckligt för att 
förhindra penningtvätt.

N
är länsstyrelsen 
granskar hur väl verk
samhetsutövare följer 
regelverket kring pen
ningtvätt handlar det 
inte i första hand om 

att upptäcka brottslig verksamhet, 
utan om att förebygga brott genom 
att granska redovisningsföretagens 
rutiner och riktlinjer. Länsstyrelsen 
inleder vanligtvis tillsynen genom 
att per brev begära in material. Läns
styrelsen kan även göra stickprov

skontroller av kundakter för att kont
rollera att rutinerna och riktlinjerna 
som finns i verksamheten efterlevs. 
Dessutom har länsstyrelsen möj
lighet att begära in kompletteringar 
och genomföra platsbesök. Slutligen 
fattar myndigheten beslut utifrån det 
material som finns i ärendet.

Länsstyrelsen ska bedriva en 
riskbaserad tillsyn vilket innebär 
att de tillsynsobjekt som löper störst 
risk för att utnyttjas för penningtvätt 
och finansiering av terrorism tas ut 
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som bolaget antas ha gjort på grund 
av överträdelsen, men i praktiken är 
detta mycket svårt att avgöra.

– Vad gäller bedömning av vinst som 
en verksamhetsutövare kan antas ha 
gjort på grund av sina överträdelser 
har Länsstyrelsen inte i något fall 
bedömt att vinsten går att fastställa 
såsom anges i 7 kap. 14 § p. 1 lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningt
vätt och finansiering av terrorism, 
skriver Adli Assali, enhetschef på 
Länsstyrelsen i Stockholm till Balans.

SA NK TIONSAVGIF T ENS STOR LEK 
BLIR i stället en fråga om myndighe
tens  bedömning om hur allvarliga 
bristerna i företagets rutiner och 
riktlinjer är. Men länsstyrelsen 

ska även ta särskilda hänsyn till 
verksamhetsutövarens finansiella 
ställning, exempelvis verksamhets
utövarens årsomsättning eller den 
fysiska  personens årsinkomst.

I penningtvättslagen anges att det 
i förmildrande riktning ska beaktas 
om verksamhetsutövaren eller 
den fysiska personen i verksam
hetsutövarens ledning i väsentlig 
utsträckning genom aktivt samarbete 
har underlättat tillsynsmyndighetens 
utredning. 

– Till dags dato har inte länsstyrel
sen funnit att en verksamhetsutövare 
har samarbetat i en sådan grad att det
ta kan beaktas i förmildrande riktning, 
skriver Adli Assali, enhetschef på läns
styrelsen i Stockholm till Balans.   

FOKUS  |   PENNINGT VÄT T

”Till dags dato har inte  Länsstyrelsen 
funnit att en  verksamhetsutövare har 

 samarbetat i en sådan grad att  detta 
kan beaktas i  förmildrande  riktning.”

för granskning. Under åren 2017 – 2022 
har länsstyrelsen granskat ett brett 
spektrum av verksamhetsutövare: 
både små och stora företag, vissa av 
företagen är auktoriserade redovis
ningskonsulter anslutna till FAR eller 
Srf konsulterna, medan andra är icke 
auktoriserade som inte är anslutna 
till någon branschorganisation. På 
vilket sätt företagen som valts ut för 
tillsyn löper särskilt stor risk för att 
utnyttjas för penningtvätt framgår 
inte av länsstyrelsens beslut.  

I L Ä NSST Y R ELSENS BESLU T framgår 
att myndigheten ser stora brister i det 
som kallas allmän riskbedömning. 
När företagen gör en allmän risk
bedömning ska bland annat följande 
faktorer beaktas:

•  typ av produkter och tjänster 
som erbjuds,

• kunder och distributionskanaler,
• geografiska riskfaktorer.

I många beslut framgår att före tag  
har upprättat en allmän riskbe
dömning och rangordnat kunder 
och tjänster efter olika risknivåer. 
Men länsstyrelsen saknar allt som 
oftast förklaringar till hur företagen 
har kommit fram till sina riskbe
dömningar. Länsstyrelsen vill ha 
förklaringar och motiveringar. Läns
styrelsen vill se att företagen analyse
rat flera olika möjliga scenarion, till 
exempel när det gäller hur risken för 
en viss kund ser ut och hur risken 
skulle kunna utvecklas över tid. 
Länsstyrelsen finner också många 
brister i företagens dokumentation av 
sin kundkännedom.

L Ä NSST Y R ELSEN I STOCK HOLM har 
sedan hösten 2020 granskat tolv redo
visningsföretag. Samtliga har blivit 
ålagda sanktionsavgift. I merparten av 
besluten framgår det att länsstyrelsen 
uppfattar att bristerna i företagens ru
tiner och riktlinjer utgör överträdelser 
som är av ”synnerligen allvarlig art”. 
Länsstyrelsen bedömer alltså att bris
terna har inneburit en stor ökad risk 
för att aktuella företag kan ha blivit 
utnyttjade för penning tvätt.

I penningtvättslagen står att sank
tionsavgiften som högst får vara mot
svarande en miljon euro i kronor och 
som lägst 5 000 kronor. Den högsta 
utdömda sanktionsavgiften hittills är 
6, 5 miljoner kronor och den lägsta är 
10 000 kronor. Vidare ska sanktions
avgiften stå i relation till den vinst 
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Ett alternativ 
till konkurs

Har ditt företag ekonomiska problem, men  
samtidigt en bra affärsidé och en lönsam 
kärna? Då är företagsrekonstruktion en 
lösning.  

Den nya lagen ger större möjligheter till fram-
gångsrika rekonstruktioner än tidigare. Den 
ställer även högre krav på rekonstruktören. För 
oss gör det ingen skillnad, våra medarbetare har 
alltid haft den högsta kompetensen och inför 
varje ärende skräddarsyr vi ett expertteam med 
specialister för att på bästa sätt tillvarata alla 
intressen. 

Vi jobbar med såväl små som stora företag.  
Ett första möte med oss är gratis så 
tveka inte att ta kontakt med oss på 
info@ackordscentralen.se

ackordscentralen.se

En ny lag ger större möjligheter till 
framgångsrika rekonstruktioner
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Chock och ilska  
bland fällda byråer

- FAR uppdaterar sitt stöd
Balans har varit i kontakt med två byråägare som blivit fällda 

och fått sanktionsavgift av länsstyrelsen. En av dem menar att 
 länsstyrelsens agerande är rättsosäkert och har överklagat beslutet. 

Den andra har valt att inte överklaga, men tror inte att någon byrå 
kommer att klara den detaljrikedom som länsstyrelsen kräver. 

P
å grund av den käns
liga situationen låter 
 Balans byråägarna vara 
 anonyma. Den ena äger 
en medelstor redovis
ningsbyrå, är ansluten 

till FAR och har en bakgrund som 
revisor på några av landets större 
revisionsbyråer. I det material hen 
skickade till länsstyrelsen hade hen 
utgått ifrån FAR:s mallar för rutiner 
och riktlinjer kring penningtvätt. 

– Vi hade använt oss av FAR:s  
mallar och dessutom anpassat dem 
efter vår verksamhet, men vi var inte 
ens i närheten av att få godkänt,  
säger byråägaren. 

BY R Å ÄGA R EN A NSER AT T läns
styrelsen kräver en fördjupning 
när den gäller den allmänna riskbe
dömningen som är helt orimlig.

– Vi kan inte beskriva varje tänkbar 
situation som skulle kunna uppstå. 
För att hålla dendetaljnivån som 
länsstyrelsen kräver skulle vi behöva 
ha anställda som jobbar heltid med 
regelverket kring penningtvätt, det  
är en omöjlighet, säger byråägaren. 

Byråägaren vänder sig också mot 
hur länsstyrelsen bestämmer storlek 
på sanktionsavgiften.

– Länsstyrelsen dömer ut miljo
ner i sanktionsavgifter, men det 
framgår varken av lagtexten eller 
rådande praxis hur myndigheten 
kommer fram till storleken 
på sanktions avgiften. 
Länsstyrelsens agerande 
blir godtyckligt och därmed 
rättsosäkert, säger byråäga
ren.  

DEN A NDR A BY R Å  ÄGA R EN har 
en mindre verksamhet och är inte 
auktoriserad redovisningskonsult. 
Hen blev under  tillsynsprocessen 
chockad över hur långtgående 
 länsstyrelsens krav på doku
mentation var. 

– Vi använde oss av mallar från 
FAR och Srf konsulterna, men det 
var först när jag satt i långa samtal 
med handläggaren på länsstyrelsen 
som jag började förstå vad som 
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Länsstyrelsens 
tillsyn sker oftast via 

 korrespondens  
per brev och mejl.
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krävdes. Den detaljrikedom som 
länsstyrelsen ville ha överträffade 
min vildaste  fantasi. Jag tror ingen 
byrå har en chans att få godkänt 
under  nuvarande  förhållanden, säger 
ägaren till den mindre byrån. 

BA L A NS TA L A R OCK SÅ med Maria 
Lantz, jurist på FAR, som noga följer 
utvecklingen på området penning
tvätt och tillsyn. 

– Vi har stor förståelse och respekt 
för att tillsynen innebär en mycket 
påfrestande process för dem som blir 
granskade. Länsstyrelsen verkar vilja 
att verksamhetsutövare skriver hela 
uppsatser som svar och det kan jag 
ifrågasätta, men FAR:s roll i detta är 
främst att  försöka ge så mycket stöd 
som möjligt till våra medlemmar, 
säger Maria Lantz. 

Med anledning av det stora antal 
tillsynsärenden som slutat med sank
tionsavgift på senare tid gör FAR just 
nu en genomgång av sina mallar för ru
tiner och riktlinjer kring penning tvätt. 
Målet är att ge medlemmarna en bättre 
guidning till hur de ska klara tillsynen. 

– Länsstyrelsen förväntar sig en 
detaljnivå som vida överstiger 
det som våra medlemmar 
tror krävs. Då vill vi på FAR 
på ett tydligare sätt försöka 
visa för medlemmarna i 
vilka  delar och på vilket 
sätt de behöver utveckla sina 
 resonemang, säger Maria Lantz. 

16 AV DE 22 verksamhetsutövare som 
mellan 2017 och 2022 fått sanktions
avgift har valt att överklaga. Hittills 
har ingen fått rätt mot länsstyrelsen. 

Vilket stöd kan FAR ge medlemmar 
i en rättstvist?

– Vi kan inte företräda medlemmar 
under en rättegång, men vi kan stötta 
genom att komma med råd och läsa 
utkast till inlagor, säger Maria Lantz.

BY R Å ÄGA R EN TILL DEN medelstora 
redovisningsbyrån är en av dem som 
har valt att överklaga länsstyrelsen 
beslut. Hen menar att länsstyrelsens 
agerande är ett ”systemfel” och att 
någon måste ta striden. 

– Sanktionsavgiften är  väldigt 
kännbar för oss, men vårt över
klagande handlar inte om pengarna 
utan om principen. Min övertygelse 
är att många kommer att reagera på 
detta systemfel och att läns styrelsen 
kommer att behöva ändra sig 
 framöver. 

Penningtvätt är 
åtgärder för att få 
brottsliga inkomster 
att se legitima ut, 
alltså  åtgärder för  
att dölja att inkom-
sterna härrör från 
brott och för att 
 kunna  tillgodogöra  
sig dem. 

130 miljarder 
 årligen 
Enligt rapporten 
 Nationell  riskbedömning 
av penning tvätt och 
finansiering av terrorism 
i  Sverige 2019 tvättas 
det 130  miljarder kronor 
i  Sverige varje år. Den 
egentliga  summan är 
säker ligen betydligt  
större eftersom 
mörker
talet är 
stort.  

Lagen om 
 penningtvätt
I lagen (2014:307) 
om straff för 
penningtvätts
brott finns 
bestämmelser 
med varianter för 
grovt brott och för ringa 
brott. Lag stiftningen 
avser illegala inkomster 
från brott begångna i 
 Sverige och i utlandet 
och omfattar inkomster 
från såväl narkotika
försäljning som be rikande 
från skattebrott samt allt 
 där emellan. 

Risken för redo-
visnings företag 
Företag inom redovis
ning löper till exempel 
risk för att utnyttjas för 
att  legitimera penning
tvättsupplägg. Detta 
eftersom vaksamheten 
mot företag som anlitar 

redovisningskonsult kan 
sänkas i andra sektorer.

Lag om åtgärder 
mot penningtvätt och 
finansiering av terro-
rism (2017:630) är det 
administrativa regelverk 
som gäller för företag 
inom vissa sektorer. 
Företag som omfattas 
av penningtvättslagen 
ansvarar för att utan 
dröjsmål rapportera 
misstänkt penningtvätt 
eller terrorism finansiering 
i sin verksamhet till 
 Finanspolissektionen 
inom Polismyndigheten 
 (Finanspolisen). 

Hur tvättas 
 pengar?

Det kan till 
exempel 
röra sig om 
att ta emot 
pengar på 
ett konto 

och omsätta dem vidare 
till andra konton, eller 
ta ut dem i kontanter i 
uttags automater, men 
det kan också röra sig om 
att upp träda som bulvan 
och upprätta osanna 
handlingar som ger en 
skenbar legal  förklaring 
till egendomens ursprung.

Varför heter det 
 penningtvätt?
Under förbudstiden i 
USA  mellan 1920–1933 
tjänade den orga
niserade brottslig
heten stora pengar 
på illegal försälj
ning av rus drycker. 
Maffialedare som 
Al Capone skaffade 
tvättinrätt ningar med 
tvättomater och överdrev 
inkomsterna för att för att 
få in pengarna från sprit
försäljningen i den vanliga 
 ekonomin. 

Vad är penningtvätt?
Ladda ner vårt 
White Paper 
kostnadsfritt!

Waya.se/Working-Capital

Scanna 

med mobilen!

Outsourca er fakturering 
och förbättra bolagets 
Working Capital 
med 30%

Ladda ner vårt 
White Paper 
kostnadsfritt!

Läs mer på Waya.se om hur vi kan 
boosta ert företags likviditet! 

Har du frågor eller vill komma igång? 
Ring oss på 010-330 20 88.
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Har du tid? 
Vi har tid för dig.

Med Blikk får du full koll på uppdrag, tidredovisning, kvitton, fakturering 
och löneunderlag – både för dig som byrå och dina kunder.

Blikk Byrå Partnerportal (kostnadsfri)
Samarbetsverktyg för dig och dina kunder    

       Bjud in kunder och underlätta  

       löneadministrationen 

       Minska dubbelarbete  

       Sakgranska tidrapporter, kvitton och utlägg

       Överför tids- och lönedata till lönesystemet

       Dela årshandlingar och andra viktiga dokument

       E-signering

       Skicka meddelanden

Blikk Byrå - Byråstöd
Uppdragshantering och tidredovisning 

       Flexibel tidredovisning för fakturering och lön

       Uppdragshantering, jobba med löpande och  

       fasta priser samt återkommande fakturering

       Bevakningslistor

       Effektiv resursplanering

       Förenklad hantering av kvitton och utlägg 

       Avtalshantering med e-signering 

       Analysverktyg och rapporter

Rabatt för 
medlemmar

i FAR 

Integrerat med Fortnox, Visma eEkonomi, Visma Administration och Björn Lundén.
Kompatibelt med marknadens vanligaste lönesystem.

  Fördelaktiga partnerupplägg / Molnbaserat / Månads- eller årsabonnemang / Kostnadsfri support 

Testa gratis och boka demo:  
Besök www.blikk-byra.se eller ring 0911-25 73 00

BLIKK BYRÅ - FREE

Jobbar du på 

en mindre byrå? Byråer 

med upp till två användare

kan använda Blikk Byrå 

helt kostnadsfritt.



Namn: Åsa Dahlgren.
Ålder: 55.
Byrå: Baker Tilly Umeå AB. 
Yrke: Auktoriserad revisor. 
Utbildning: Civilekonom 
från Handelshögskolan  
vid Umeå universitet.
Karriär: Började på 
 då varande Ernst & Young 
redan före studierna  
till  civilekonom. Blev 
auktori serad revisor efter 
ytterligare några år på 
byrån. Startade egen 
byrå tillsammans med en 
 kollega 2008, det som i  
dag är Baker Tilly Umeå  
AB. Numera kontorschef 
och delägare. 
Bor: Umeå.
Fritiden: Reser gärna. 
Tränar. Umgås med 
vänner. ”Jag bor på en 
ärvd familje gård som 
farfar byggde i början av 
1900-talet – så jag har inga 
problem att sysselsätta 
mig på fri tiden.”

Slumpen fick Åsa 
 Dahlgrens karriär  
att handla om 
 kvalitetsfrågor.

Åsa Dahlgren har flera strängar på 
sin lyra. Hon är inte bara delägare, 
grundare och kontorschef på Baker 
Tilly i Umeå utan också engagerad i 
kvalitetsfrågor och har uppdrag för 
FAR. Men att det skulle bli så var inte 
självklart när hon började karriären 
på dåvarande Ernst & Young. 

–      33 Jag blev involverad i grund-
utbildningen, så jag har alltid före-
läst och hållit mig uppdaterad på 
regelverket. Sedan har jag fortsatt 
att lära och förmedla kunskap i de 
här frågorna.  

Som ordförande i Baker Tilly- 
nätverkets kvalitetsnämnd är hon 
med och fattar beslut i samband 
med interna kontroller. Ett arbete 

som ger resultat, menar hon. 
– Vi ser att vi har väldigt god 

kvalitet i det arbete som utförs inom 
Baker Tilly. Vi växer snabbt och alla 
i nämnden håller i information och 
utbildningar på till exempel delägar-
möten, och det ger resultat för hela 
nätverket.

Ett område som Åsa Dahlgren är 
extra engagerad i är arbetet för att 
upptäcka misstänkt penningtvätt. 

– Jag har länge sagt att vi måste 
bli duktigare på att förstå och ska-
pa rutiner för att arbeta mot det. 
Genom penningtvättslagstiftningen 
är det många professioner som har 
skyldighet att rapportera till polisen 
när det finns misstankar. Hittills har 

vi som revisorer 
haft låg rapporte-
ringsfrekvens, men 
nu uppmärksammas det 
mer och vi är på väg att bli bättre. 

Att det delvis var slumpen som 
gjorde att Åsa Dahlgrens karriär har 
handlat så mycket om kvalitet är nå-
got hon gärna vill förmedla till andra.
– Jag tror att det är viktigt att sticka 
ut lite ur mängden om man vill göra 
karriär. Så det är bra att bli specialist 
på något. Det kan ju vara olika saker, 
det gör inget om det är ett relativt 
smalt område – det behövs alltid 
specialister som går att kontakta 
och ställa frågor till.  

Anna Hjorth

” Viktigt att sticka  
ut ur mängden” Karriärtips!

Våga sticka ut och bli 
specialist på något. 
Specialister behövs 

alltid!
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Lokalkännedom 
nyckel i kampen 
mot penningtvätt

Ny kombibyrå med stor  samlad 
 erfarenhet och med koll på 
penning tvättsreglerna. Att 
 Västerås Revision verkar lokalt där 
”alla känner alla” är också till hjälp 
när reglerna ska efterlevas. 
text: Sofia Hadjipetri Glantz  
foto: Henrik Mill

VÅ R BY R Å
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ET TA R K NA PP T en kvart att promenera 
från tågstationen i Västerås till Trefas
gatan där Väster ås Revision huserar se

dan  något år tillbaka. 
Lokalen i fråga hade stått tom länge inn

an byrån lade beslag på den. Sedan dess har 
delägarna byggt upp två väggar, målat om, lagt 

in ny matta, gjort om köket och inrett  varje vrå. 
– Det har varit mycket att ordna med. Både fix 

med  lokalerna och att få till alla interna rutiner och 
 riktlinjer. Nu har vi äntligen blivit varma i kläderna, 
säger Jesper Lejdström, auktoriserad revisor, delägare 
och VD.

FOKUS FÖR DEN relativt nystartade byrån är små och 
medelstora bolag i Västeråsregionen.  

– Vi vill uppfattas som en traditionell kombibyrå 
som jobbar lokalt och anpassar oss till kunderna. Näs
tan alla våra kunder finns här i Västerås, och i Köping, 
 säger han vidare.

När byrån tar in en ny kund görs kundkännedoms
åtgärder med hjälp av olika riktlinjer och verktyg, 

 berättar Helena Andersson, auktoriserad revisor, deläg
are, och veteranen i gänget med sina 37 år i branschen.

– Skulle det visa sig vara en högriskkund är det 
 något att lyfta på delägarnivå. Vi har också som rutin 
att ta upp alla nya kunder med medarbetarna på våra 
 månadsmöten. Då kan vi stämma av om någon känner 
till kunden sedan tidigare. 

FÖR SÅ Ä R det i en liten stad där ”alla känner alla”. Ing
en företagare byrån tar sig an är helt okänd.

– Det är tur att vi verkar på mindre ort. Vi har god 
lokal kännedom om näringslivet. Det måste vara 
 tuffare att ta in nya uppdrag i en stor stad, fortsätter 
Helena Andersson.

Det var hennes far som en gång i tiden startade en 
byrå som döptes till Västerås Revision. Namnet låg 
 s  edan länge vilande. 

För ett år sedan kom det till användning igen när 
 Helena Andersson anslöt till en ny byrå som de tidi
gare kollegorna Jesper Lejdström, Maria Ahlqvist och 
 Hanna Pettersson startat – samtliga med erfarenhet 
från tidigare storbyrå på orten. 

D
Helena Andersson och Hanna
Pettersson tror på långvariga
relationer med kunderna.

BYRÅN  
I SIFFROR
Grundades år:

2021.
Antal årsarbetare:

10.
Finns här:

Västerås och 
 Köping.

Omsättning:

12 Mkr.
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Och Västerås Revision föddes på nytt.
Hanna Pettersson, med titeln Auktoriserad Redovis

ningskonsult FAR, har varit särskilt involverad i att ta 
fram interna instruktioner samt byråns kvalitets policy 
och riskanalyser, ett arbete som pågår kontinuerligt. 

– Vi har jobbat med den allmänna riskbedömningen 
som personalen tagit del av. Alla hos oss ska dessutom 
årligen gå FAR:s penningtvättskurs för att vara upp
daterade, säger hon.

ÄV EN OM VÄ S T ER Å S Revision är återfödda på mark
naden är personalen inga noviser. Tillsammans har 
de tio medarbetarna närmare 200 års erfarenhet av 
branschen – och de tar sig an uppdrag inom revision, 
redovisning, rådgivning och lön.

”Revision och redovisning med personligt engage
mang” är byråns devis och något de själva tycker att de 
är extra bra på. 

– Att ha en långvarig relation till kunden, att det inte 
kommer nya medarbetare på uppdragen varje år, är 
viktigt för oss. Det blir en trygghet för kunden, säger 
Jesper Lejdström.   

Ovan: Jesper Lejdström, 
delägare och VD.

Nedan: Personalen på 
Västerås Revision är  
inga noviser.

Nedan: Mikaela Mört, redovisningskonsult.

Rutiner. Se till 
att det finns 
rutiner och 
riktlinjer som 
alla på byrån 
känner till.

Åtgärder. 
Ha koll på 
kontroll-
kedjan av 
åtgärder vid 
antagande 
av ny kund.

Håll dig 
 uppdaterad.  
Gå utbildningar, 
penningtvätt
skurser och byt 
erfarenheter 
med andra i 
branschen.

1
2

3

3 tips – jobba med 
 penningtvättsfrågorna

VÅ R BY R Å

Så löser vi 
ekvationen

Medarbetare
9 på heltid och 1 

 timanställd. Vill kunna 
hänga med i den  digitala 

utvecklingen och 
 vidareutveckla befintlig 

personal.

Kunder
Ungefär 550 kunder.  
Fokus mot små och 
medelstora bolag i 

 Västeråsregionen. Arbetar 
även med privat personer, 
samt olika  företagsformer 

som  stiftelser, brf:er, 
 samfällighetsföreningar 

och enskilda firmor. 

Nätverket 
Verkar lokalt i olika 

 affärsnätverk.  Sam arbetar 
med skatterådgivare. Har 
bra kontakt med banker, 

företagsmäklare och 
 försäkringsrådgivare.

Framtid
Hellre mindre och 

 effektiva än stora och 
 tröga. Har inte som 

mål att växa, men 2–3 
 personer till på byrån 

skulle kunna funka.Nätverkar lokalt.



Nästan hälften av alla redovisningsbyråer 
tror att de kommer arbeta mer med 
rådgivning i framtiden. Samtidigt är det 
svårt att just få tiden att räcka till. Ändå 
menar Vismas branschexpert Jan Söderqvist 
att ingen redovisningskonsult ska behöva 
jobba övertid. Så här ska det gå till. 

- Tid är faktiskt nyckelfaktorn för att du 
som byråledare ska leda en hållbar byrå för 
dig själv och dina medarbetare, säger Jan. 
Jag upplever personligen att fler och fler 
redovisningskonsulter vill arbeta mindre, snarare 
än att öka sin omsättning. Men ofta så leder en 
digital omställning till att redovisningskonsulten 
både kan arbeta mindre och ändå öka sin 
omsättning. 

Verktyget för att få mer tid är just digitalisering. 
För när redovisningskonsulter låter tekniken ta 
över en del av arbetet, automatiserar delar av 
redovisningen och låter sina kunder sköta en del 
själva sparar de tid. Det är den tiden de också 
kan använda till rådgivning.

- Rådgivning kan vara allt från att sätta en tydlig 
kontoplan till att göra prognoser och budgetar 
för att nå företagarens specifika mål. Det 
behöver inte vara så avancerat. En professionell 
ekonom som har tid och lust för dig och ditt 
företag, kan hjälpa till på ett helt annat sätt än 
familjen eller andra vänner menar Jan. 

Ta hjälp - anlita en “PT”
Visma Spcs har ett coachningsprogram under 
ett år som kallas Growth Program och som just 
hjälper byråledare med sin digitaliseringsresa. 
Förutom Jan Söderqvist jobbar också 
Marcus Schirén och Åsa Ringius-Alvarez som 
byråcoacher. 
- Du skulle kunna jämföra oss med en personlig 
tränare. Antingen tränar du själv eller så tränar 

du med en PT. En PT tränar ju inte åt dig men är 
vid din sida för att stötta och pusha dig. Precis så 
gör vi, vi kommer inte göra din redovisning men 
vi är ditt bollplank för hur du arbetar smart med 
digitalt arbetssätt, berättar Marcus.
- Ja så vi är helt enkelt PT i digitalisering för 
byråledare, skrattar Åsa. 

Nätverket är som en ny kollega
En unik del i Vismas coachningsprogram är just 
nätverket med andra redovisningsbyråer som 
ses under året. 

- Det är helt ovärderligt menar Jan. Många 
byråledare känner sig faktiskt ensamma och här 
är en plattform där de kan dela erfarenheter 
med andra som befinner sig på samma resa. De 
kan få tips och inspiration just kring digitalisering 
men faktiskt också konkreta funktioner i 
programmen. 

- Det är extra roligt när man får feedback från 
kunder att “det här behövde jag, jag hade inte 
fixat det på egen hand” spelar Marcus in. 

Så för att du ska få mer tid över till din egen 
rådgivning är ditt första steg att prioritera 
coachning för dig själv. Förutom en egen PT, 
fantastiskt stöd av andra byråledare ökar 
du takten i din digitalisering, kan höja ditt 
genomsnittliga timpris - och få mer tid över. 

Så till sist, vad är det roligaste med att coacha 
byråer? 
- Det är så häftigt att se när polletten liksom 
trillar ner och när konsulterna inser att genom 
att de gör en förändring kan de också driva sina 
kunder i digitaliseringen. Det boostar liksom 
självkänslan, och ger även mig en kick, avslutar 
Åsa. 

INGEN REDOVISNINGSKONSULT
SKA JOBBA ÖVERTID

Tre tips från Vismas byråcoacher: 
1. Kartlägg prioriteringar, mål och vision
2. Utbilda dig och dina medarbetare i digitala arbetssätt
3. Se över din affärsmodell och paketering av tjänster

Allt detta får du hjälp med i Vismas Growth Program. Läs mer på vismaspcs.se/redovisningsbyra
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Nästan hälften av alla redovisningsbyråer 
tror att de kommer arbeta mer med 
rådgivning i framtiden. Samtidigt är det 
svårt att just få tiden att räcka till. Ändå 
menar Vismas branschexpert Jan Söderqvist 
att ingen redovisningskonsult ska behöva 
jobba övertid. Så här ska det gå till. 

- Tid är faktiskt nyckelfaktorn för att du 
som byråledare ska leda en hållbar byrå för 
dig själv och dina medarbetare, säger Jan. 
Jag upplever personligen att fler och fler 
redovisningskonsulter vill arbeta mindre, snarare 
än att öka sin omsättning. Men ofta så leder en 
digital omställning till att redovisningskonsulten 
både kan arbeta mindre och ändå öka sin 
omsättning. 

Verktyget för att få mer tid är just digitalisering. 
För när redovisningskonsulter låter tekniken ta 
över en del av arbetet, automatiserar delar av 
redovisningen och låter sina kunder sköta en del 
själva sparar de tid. Det är den tiden de också 
kan använda till rådgivning.

- Rådgivning kan vara allt från att sätta en tydlig 
kontoplan till att göra prognoser och budgetar 
för att nå företagarens specifika mål. Det 
behöver inte vara så avancerat. En professionell 
ekonom som har tid och lust för dig och ditt 
företag, kan hjälpa till på ett helt annat sätt än 
familjen eller andra vänner menar Jan. 

Ta hjälp - anlita en “PT”
Visma Spcs har ett coachningsprogram under 
ett år som kallas Growth Program och som just 
hjälper byråledare med sin digitaliseringsresa. 
Förutom Jan Söderqvist jobbar också 
Marcus Schirén och Åsa Ringius-Alvarez som 
byråcoacher. 
- Du skulle kunna jämföra oss med en personlig 
tränare. Antingen tränar du själv eller så tränar 

du med en PT. En PT tränar ju inte åt dig men är 
vid din sida för att stötta och pusha dig. Precis så 
gör vi, vi kommer inte göra din redovisning men 
vi är ditt bollplank för hur du arbetar smart med 
digitalt arbetssätt, berättar Marcus.
- Ja så vi är helt enkelt PT i digitalisering för 
byråledare, skrattar Åsa. 

Nätverket är som en ny kollega
En unik del i Vismas coachningsprogram är just 
nätverket med andra redovisningsbyråer som 
ses under året. 

- Det är helt ovärderligt menar Jan. Många 
byråledare känner sig faktiskt ensamma och här 
är en plattform där de kan dela erfarenheter 
med andra som befinner sig på samma resa. De 
kan få tips och inspiration just kring digitalisering 
men faktiskt också konkreta funktioner i 
programmen. 

- Det är extra roligt när man får feedback från 
kunder att “det här behövde jag, jag hade inte 
fixat det på egen hand” spelar Marcus in. 

Så för att du ska få mer tid över till din egen 
rådgivning är ditt första steg att prioritera 
coachning för dig själv. Förutom en egen PT, 
fantastiskt stöd av andra byråledare ökar 
du takten i din digitalisering, kan höja ditt 
genomsnittliga timpris - och få mer tid över. 

Så till sist, vad är det roligaste med att coacha 
byråer? 
- Det är så häftigt att se när polletten liksom 
trillar ner och när konsulterna inser att genom 
att de gör en förändring kan de också driva sina 
kunder i digitaliseringen. Det boostar liksom 
självkänslan, och ger även mig en kick, avslutar 
Åsa. 

INGEN REDOVISNINGSKONSULT
SKA JOBBA ÖVERTID

Tre tips från Vismas byråcoacher: 
1. Kartlägg prioriteringar, mål och vision
2. Utbilda dig och dina medarbetare i digitala arbetssätt
3. Se över din affärsmodell och paketering av tjänster

Allt detta får du hjälp med i Vismas Growth Program. Läs mer på vismaspcs.se/redovisningsbyra
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Debatt

en årliga kostnaden för korruption 
inom EU uppskattas uppgå till 
cirka 120 miljarder euro. En viktig 
pusselbit är att stärka revisorns 
roll som brottsförebyggare och 
garant för ett hållbart näringsliv, 

skriver Hayaat Ibrahim, generalsekreterare på 
 Institutet Mot Mutor (IMM). 

Siffran 120 miljarder kronor är sannolikt högre då 
mörkertalet är stort. Kostnaden kan jämföras med 
EU:s årliga budget som uppgår till ett nästan lika 
stort belopp. Att större ansträngningar krävs för att 
 motverka korruption finns det ingen tvekan om. 

I den senaste branschrapporten från FAR beskrivs 
revisions och rådgivningsbranschen som en viktig 
komponent för ett välfungerande näringsliv, vilket 
i allra högsta grad innefattar ett korruptionsfritt 
näringsliv. 

En betydande del av yrkesutövningen är att främja 
hållbara företag och samhällen genom att bidra till att 
affärsmässiga beslut tas på rätt grunder, att de lagar 
och regler företag omfattas av följs samt att anmäla de 
oegentligheter som upptäcks.

En förutsättning för att kunna fullgöra anmälnings
skyldigheten vid misstanke om oegentligheter är att re
visorn har ingående kunskap om den verksamhet som 
ska granskas – först då kan oegentligheter  identifieras. 

DET TA K Ä NNER V I igen från best practice på 
antikorruptionsområdet, särskilt kravet på att 
organisationers förebyggande åtgärder alltid ska vara 
riskbaserade. Revisions och rådgivningsbranschen 
har en unik insyn i externa verksamheter. Med ökad 
verksamhetskännedom är revisorn bättre rustad för 
att  proaktivt föra dialog med kunden och utmana en 
eventuellt slapphänt genomförd riskanalys. 

Organisationer slarvar alltför ofta med risk
analyser för att i stället springa på framtagande 
av policydokument. Här behöver branschen våga 

Hayaat Ibrahim, 
 generalsekreterare på 

Institutet Mot Mutor 
(IMM), vill se revisorn 

som en garant för ett 
hållbart näringsliv.
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Läs artikeln  
i sin helhet på

tidningenbalans.se
Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen 
kan du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp    dragsgivare
väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger färdiga för
start. Varför ska du köpa just av oss? Här får du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra för-
handsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra medarbetare
har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag kan
därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer samt på
rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall. Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se. Hemsida www.bolagsratt.se  
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 ifråga sätta både riskanalyser och huruvida de 
 åt gärder som  presenteras är tillräckliga för att 
 motverka korruption.

I samtal lyfts målkonflikt mellan dels lojalitetsplikt 
gentemot kunden, dels iakttagande av professionell 
skepticism. När arbetet bygger på relationen till 
kunden riskerar intressekonflikter att uppstå; ska 
den upparbetade klientens förtroende eller sakligt 
ifrågasättande sinne prioriteras? 

Här behöver revisorerna vända blicken inåt och 
 kritiskt granska sitt eget förhållningssätt. Hamnar 
man på fel sida av avvägningen kan det, utöver 
 förlorat anseende, kosta en hel del. 

BLICK A R V I MO T Storbritannien ålades en revi
sionsfirma i branschtoppen nyligen en bot på 3.4 
miljoner euro till följd av att firman misslyckats med 
att adressera de omständigheter i revisionen som 
indikerade överträdelser av lagstiftning på området. 
I synnerhet bör noteras argumentationen som förs 
om att revisorer, för att kunna tillämpa tillräcklig 
professionell skepticism, behöver ha kännedom om 
korruptionsrisker. 

En utebliven flaggning för något som 
gått fel ger konsekvenser ingen i 
 branschen rimligen vill utsättas för. 
Att anmäla korruption eller flagga 
för en riskabel miljö, borde därför 
vara en självklarhet.

I EN TID då företag förväntas redovisa 
alltmer ickefinansiell information 
ställer fler intressenter krav på underlag för att 
bedöma hållbarhetsinsatser. Intressenter som inte 
 åtnjuter den inblick revisorer har lutar sig ofta mot 
 hållbarhetsrapporten.

En återkommande kritik är att företag som håll
barhetsredovisar inte är tillräckligt transparenta. 
Revisorns granskning ger tyngd till företags hållbar
hetsredovisning och kan i många fall av utomstående 
upplevas som en försäkran om att även innehållet är 
korrekt. Därför ställs här krav på revisorns kompe
tens inom antikorruption, men även tydlighet kring 
vad ett sådan granskning avser. Revisorer har en 
skyldighet, men framför allt möjlighet, att säkerställa 
att uttalanden inte bidrar till SDGwashing.

Branschen driver integritetskänslig verksamhet 
och förvaltar ett särskilt förtroende från allmänheten 
som behöver skyddas. Som utomstående vill man 
därför veta att revisorn gör objektiva och sakliga 
bedömningar. 

Revisions och rådgivningsbranschen står,  
tack vare dess insyn i externa verksamheter, för en 
viktig del i arbetet mot korruption – och behöver 
stärka sin roll som brottsförebyggare och garant för 
ett hållbart näringsliv.   

H AYA AT IBR A HIM  
Generalsekreterare,  
Institutet Mot Mutor (IMM)



42. T I DN I NGE N BA L A NS 4.2022

1 Vad är närings-  
penningtvätt?

Svar: Det är ett brott som finns 
i 7 § i den straffrättsliga lagen 
om penningtvätt och som 
handlar om att man agerat 
med ett så kallat klander värt 
risktagande. Mer för enklat kan 
man säga att man agerat med 
ett för stort risk tagande när 
man hanterat trans aktioner 
 eller kontanter. Det viktiga med 
det brottet, till skillnad mot de 
andra penning tvätts brotten, är 
att det inte krävs att det hand
lar om brottspengar eller illegal 
egen dom eller att det finns ett 
be visat pen ning  tvätts syfte. 
Det är det risk fyllda beteendet 
som är i fokus för brottet 
närings penningtvätt, alldeles 
oavsett om det alltså handlar 
om i sig legala innehav. 

2 Hur hänger penning- 
tvätt och närings- 

 penning tvätt ihop? 
Svar: När det skrivs och pratas 
om penningtvätt handlar det 
ofta om det civilrättsliga regel
verket med penningtvätts
lagen (PTL) som träffar verk
samhetsutövare och styr hur de 
måste jobba mot penningtvätt. 
Jag vill i det sammanhanget 
bredda bilden med att det 
även finns en straffrättslig 
 dimension av penningtvätt.  

Det är här den straffrättsliga 
lagen kommer in med ett re
gelverk som träffar alla. Det vill 
säga alla privatpersoner och 
alla  organisationer – oavsett 
om man är verksamhetsutöva
re enligt PTL eller inte.

Enligt PTL måste man som 
verksamhetsutövare hela tiden 
arbeta utifrån det riskbasera
de förhållningssättet. Brottet 
näringspenningtvätt hänger 
ihop med PTL på det sättet att 
om man inte arbetar rätt med 
sina risker enligt de kraven kan 
man samtidigt anses ha agerat 
med ett klandervärt risktag
ande. Något som är straffbart 
som näringspenningtvätt. 

Därför behöver man som 
verksamhetsutövare inte bara 
ha kunskap om vad som krävs 
för att arbeta rätt enligt PTL, 
man behöver också ha kunskap 
och medvetenhet kring vad 
som skulle kunna vara straff
bart. Där kommer närings
penningtvätten in i bilden.

3  Vilken lagstiftning  
gäller vid närings- 

penningtvätt?
Svar: Det handlar om den 
straffrättsliga lagen om 
penningtvätt som har funnits 
sedan 2014, men som inte rik
tigt hamnat i strålkastarljuset. 
Den straffrättsliga lagen har 
som tydligt syfte att komma åt 
brottsvinster, alltså att ta både 
pengarna och statussymboler 
från de kriminella. Anledningen 
till att det är viktigt att komma 
åt brottsvinsterna är för att det 
ofta är det som är drivkraften 
för de kriminella. Skälet till att 
just brottet näringspenning
tvätt kom till var för att man 
såg att vissa verksamheter 
användes i princip endast för 
penningtvätt.

För att veta vad som kan 
vara straffbart som ett 
klandervärt risktagande som 

näringspenningtvätt, kan 
man bland annat titta på vilka 
krav som finns enligt penning
tvättslagen och att arbeta 
riskbaserat. 

När polis och åklagare 
jobbar i en förundersökning 
med brottet näringspenning
tvätt – och ska bedöma om en 
person gjort sig skyldig till ett 
klandervärt risktagande eller 
inte – så tittar de bland annat 
på vad det är för krav som 
uppställs enligt PTL och på de 
riskbaserade förhållningssät
ten. Det vill säga, hur personen 
har jobbat med sina risker, sin 
kundkännedom och transak
tionsgranskningen. Här tittar 
man på var och en som har 
varit inblandad i att hantera 
en transaktion och bedömer 
respektive persons uppsåt. 
Det utifrån hur mycket varje 
person kan anses ha insett om 
omständigheterna och riskerna 
för att det kan vara fråga om 
penningtvätt. 

4 Vad innebär det 
straffrättsliga 

perspektivet?
Svar: I de fällande domar om 
näringspenningtvätt som finns 
kan man se att det handlar 
om att de dömda inte har haft 
tillräcklig koll på vilka de har 
agerat med. Och då har det 
handlat om både hanterandet 
av fysiska kontanter och olika 
transaktioner. De dömda har 
heller inte haft tillräcklig 
kännedom om syftet med 
transaktionerna som de ändå 
medverkat till, varför de har 
gjorts och till vem. De dömda 
har agerat med för stor risk, 
helt enkelt. 

Enligt straffrätten ställs höga 
krav på att ha ett helhets
perspektiv – follow the money 
– och om du inte har det kan 
du riskera att begå brottet 
näringspenningtvätt.

Vad är näringspenning tvätt?  
Och hur kan branschen agera rätt? 
Marie Wallin, med bakgrund som 
 kammaråklagare och specialist 
inom Polismyndigheten, svarar.

Näringspenningtvätt 
– det här ska du veta

MARIE WALLIN
jurist med en bakgrund 
som kammaråklagare 

och  specialist inom Polis
myndigheten. Driver i dag 

eget konsultföretag, Rätt Nu, 
som arbetar med bland annat 

penningtvättsfrågor.

text: Sofia Hadjipetri Glantz
illustration: Rebecca Elfast

Ställ en fråga!
Som medlem kan du kostnadsfritt 
ställa frågor till FAR:s rådgivare. 
Frågorna kan gälla redovisning, 
revision och juridik. Det kan också 
vara frågor som rör din yrkesroll. 
Logga in på far.se och läs mer!
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För att kunna dömas för 
näringspenningtvätt måste 
åtminstone ett likgiltighets-
uppsåt kunna bevisas.
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5 Hur kan jag motverka 
att jag begår 

näringspenningtvätt?
Svar: Bryter du mot det 
allmänna riskbaserade för
hållningssättet; mot kraven 
på kundkännedomen och har 
bristfällig transaktionsgransk
ning? Då kan det vara så att 
du inte ”bara” bryter mot 
penningtvättslagen, utan sam
tidigt kan anses ha agerat med 
ett klandervärt risktagande 
och bli skyldig till brottet 
närings penningtvätt. Med 
andra ord, arbetar du rätt med 
dina risker enligt de krav som 
PTL ställer, är det ett effektivt 
sätt att också säkerställa att 
du inte begår brottet närings
penningtvätt. 

6 Finns det någon risk att 
jag av misstag begår 

näringspenningtvätt?
Svar: För att kunna dömas för 
näringspenningtvätt måste 
det kunna bevisas att det 
har funnits åtminstone ett så 
kallat likgiltighetsuppsåt hos 
den som döms. Någon form 

av insikt om risken att 
det kan handla om pen

ningtvätt alltså. Men att man 
sedan, exempelvis, struntar i 
det och ändå låter en transak
tion gå igenom. Då anses man 
ha agerat med en straffbar 
likgiltighet. 

Det gäller att läsa på vad 
straffrätten menar med 
begreppet ”risk” och vad ett 
straffbart klandervärt riskta
gande kan vara. Ställ hellre en 
fråga för mycket än för lite till 
kunden och var medveten om 
att saker och ting förändras. 
De kriminella är väldigt krea
tiva och de nosar snabbt upp 
nya tjänster och möjligheter 
att kunna tvätta pengar på. 

Det är viktigt att ha mantrat 
follow the money i bakhuvudet 

och att fråga 
sina kunder om 
deras medveten
het om olika 
brottsupplägg 
och hur de säker
ställer att inte 
utnyttjas för pen
ningtvätt. Det är 
också viktigt att 

komma ihåg att när det gäller 
näringspenningtvätt 
så behöver det inte 
handla om bevisa
de brottspengar. 
Det skulle till ex
empelvis  kunna 
handla om 
ett avvikande 
transaktionsupp
lägg i Sverige. Eller 
så kan det röra sig 
om nystartade bolag och 
dotterbolag och moderbolag 
– och att det är lite rörigt i bo
lagsstrukturen. Fråga i sådant 
fall varför ett sådant upplägg 
har skapats. Kunden ska kunna 
förklara sitt upplägg, och 
 varför de i så fall hanterar 
 kontanter på ett visst sätt.

7 Vad riskerar jag för 
straff och eventuella 

andra följder om jag begår 
näringspenningtvättsbrott?
Svar: Det finns fängelse i 
straffskalan både för närings
penningtvätt av normal 
svårig hetsgrad och för det 
grova näringspenningtvätts
brottet. I domen som kom 
nu från Högsta domstolen 

dömdes personen i fråga 
till ett fängelsestraff 

på ett år och tio 
månader. Det 
som också kan 
hända för den 
fysiska personen 
som döms är 

att denne kan 
få näringsförbud 

– och att värdet 
av transaktionerna för 

 penningtvätten denne dömts 
för tas omhand av staten.

Lyssna även på  
REKO-podden, avsnitt 33, 
om näringspenningtvätt.

Finns på far.se 
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 Fler frågor och svar om närings
penningtvätt finns publicerade  
på tidningenbalans.se.

 

Skapa dina finansiella
rapporter online!

 
 

Säkert. Tryggt. Smidigt. I molnet.

 
   Testa gratis!
    Delårsrapporter
    Årsredovisningar
    Managementrapporter

rapportonline.se
 

En onlinetjänst från FirstBase AB

©

Vill du jobba i en trivsam atmosfär där Engagemang, Kvalitet och 
Kunskap genomsyrar allt vi gör?

Då är kanske du vår nästa stjärna! 

Just nu söker vi en auktoriserad revisor eller dig som har ambitionen 
att bli auktoriserad revisor till vårt kontor i Sollentuna eller i Nacka. 
Start hösten 2022 eller enligt överenskommelse. 

Är du en person som är ödmjuk, engagerad och vill jobba i ett team, 
så är vi rätt arbetsplats för dig.

Vi är idag ett team på ca 10 personer som jobbar med revision, 
redovisning, löner, rådgivning och skatt.

Vi har stor efterfrågan på våra tjänster från både nya och befintliga 
kunder vilket gör att vi nu söker personer som vill vara med på vår 
resa.

Är du intresserad? Ta chansen och träffa oss och se vad vi kan  
erbjuda just dig. Skicka ditt CV och personliga brev till  
info.mapema@bakertilly.se senast 15 oktober 2022.

Vi hoppas få träffa just dig!

Med vänlig hälsning,
Bakertilly Mapema

Antal platser: 1 
Sista ansökningsdag: 2022-10-15
Kontor: Sollentuna eller Nacka

Now, for tomorrow

Bakertilly söker en revisor
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Vad är NPS?
NPS står för Net Promoter Score och är ett värde som beskriver 
kundnöjdhet eller kundlojalitet. En NPS-undersökning baseras 
på en enda fråga: ”På en skala från 0–10, hur sannolikt är det 
att du rekommenderar oss till en vän eller kollega?”. 
 Kundsvaren delas in i tre kategorier: Kritiker (0–6), Passiva 
(7–8) och Ambassadörer (9–10). Företagets NPS beräknas som 
procentandelen ambassa dörer minus procentandelen kritiker. 
 Ett företags NPS kan 
spänna från –100 (samtliga 
kunder är kritiker) till 100 
(samtliga kunder är ambassa-
dörer). Generellt gäller att ju 
högre NPS, desto mer kund-
centrerat företag. Enligt konsultföretaget Netigate är en poäng 
runt 30 mycket bra, en poäng på 50 är utmärkt, och över 70 är 
exceptionellt.

Björn Lundén har en NPS på 80,5
I Björn Lundéns senaste NPS-undersökning deltog 1 479 
program kunder. Av dessa gav 1 245 betyget 9 eller 10, vilket ger 
drygt 84 % ambassadörer. Antalet som gav betyget 0–6 var 55, 
vilket ger knappt 4 % kritiker. Den exakta poängen för Björn 
Lundén landar på 80,46.

Björn Lundéns  användare 
nöjdare än andra!
– dubbelt så hög NPS 
som branschen i övrigt!

 Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?
Kontakta oss på 0650-54 14 00, mejla byraradgivare@bjornlunden.se 

eller läs mer på www.bjornlunden.se

Efter varje avslutat supportärende får Björn Lundéns programkunder ett mejl 
med en  NPS-undersökning. Det är ett led i företagets strävan att leva upp 
till kundernas  förväntningar. Undersökningen görs för  Björn Lundéns samtliga 
program – BL Administration, BL Bokslut och BL Skatt. 

 NPS mäts på samma sätt i alla branscher men nivåerna 
 mellan olika branscher skiljer sig kraftigt. Det är därför viktigt 
att NPS jämförs med liknande företag i samma bransch. 
 Tittar vi på branschen B2B Programvara, dvs programvaru-
företag som vänder sig till företag, kan vi konstatera att genom-
snittlig NPS är 42,0 (källa: ClearlyRated). Det betyder att Björn 
Lundén i det närmaste har dubbelt så hög NPS som branschen 
i övrigt. 

”Byggt en stark relation till våra kunder”
– Jag tror våra fantastiska siffror beror på att vi genom att ha en 
bred flora av tjänster har byggt en stark relation till våra kunder, 
de har förtroende för vårt kunnande i 
 ämnen som rör deras verksamhet. 
En annan bidragande faktor är 
nog att vi är måna om att 
 behålla våra medarbetare 
 längre och därmed byggs en 
 gedigen kunskap och erfa-
renhet upp, som kunderna 
 märker i kontakten med oss, 
säger Marie Nyholm som är 
ansvarig för Björn Lundéns 
kundsupport.

– Enligt konsultföretaget 
Netigate är en poäng 
över 70 exceptionellt. ”

42,0
BRANSCHENS 

GENOMSNITTLIGA 
KUNDNÖJDHET 

(NPS)

80,5
BJÖRN LUNDÉNS 
KUNDNÖJDHET 

(NPS)

ANNONS

Unik helhetslösning för redovisningsbyråer • Fasta priser till byrån • Byrån äger kundrelationen • Digital kundsamverkan
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V
i har under lång tid kämpat med  utmaningar 
i vår omvärld som medfört konsekvenser 
 såväl privat som i affärsvärlden och även 
fått till följd att vi ställts inför en mängd 

redovisningsmässiga utmaningar. Den externa 
redovisningens syfte är ju som bekant att tjäna som 
underlag för beslutsfattare. Det vill säga att den ex
terna finansiella rapporteringen används för att fatta 
beslut om att till exempel investera i en verksamhet 
eller inte, låna ut pengar till en verksamhet eller inte. 
Det är därför av stor vikt att de utmaningar som före
tag stått och står inför på ett eller annat sätt kommer 
till uttryck i rapporteringen. Under sommaren har 
jag i ett antal olika sammanhang, poddar, tidningar 
och tidskrifter, hört uttrycket att vi befinner oss i tre 
”krig”: miljön med stort fokus på att minska koldioxid
utsläpp, covid som fortfarande sprider oro i världen 
och sist men inte minst kriget i Ukraina.

FÖR AT T EN läsare ska förstå krigens påverkan på det 
enskilda företaget är det viktigt att detta kommer till 
uttryck i rapporteringen genom upplysning, presenta
tion och/eller värdering. Detta kan till exempel gälla 
inflation, arbetskraft, höjda räntor, risker och osäker
hetsfaktorer, kritiska uppskattningar och bedöm
ningar, likviditet, sårbarhet avseende kunder, leve
rantörer etcetera, behov av nedskrivnings prövning, 
översyn över värderingsmetoder för  verkligt värde. 
Ja, listan kan göras oändligt lång. 

Ett område som jag funderat lite extra kring är just 
inflationen och hur den kommer till uttryck i redo
visningen. Generellt sett är vi vana vid låg inflation 
världen över varför vi inte haft så stort fokus på detta 
utifrån ett redovisningsperspektiv. Frågan är hur 
effekten av inflationen ska avspeglas i redovisningen. 
Ska vi justera siffrorna och/eller lämna upplysningar 
om detta? Som läsare kan det vara av stort intresse att 

förstå om intäktsökningen beror på inflation eller ökad 
försäljning och motsvarande resonemang på kost
nadssidan. Det kan även vara så att inflationen inte får 
genomslag på intäkter och kostnader samtidigt.

BOK FÖR INGSNÄ MNDENS K 2 R EGELV ER K har inga 
bestämmelser om inflation och när det gäller K3 
anges att eftersom vare sig SEK eller euro är hög
inflationsvalutor regleras inte detta i K3. Om det finns 
dotterföretag i ett höginflationsland anger K3 att den 
internationella standarden IAS 29 Finansiell rappor
tering i höginflationsländer ska tillämpas. Inom IFRS 
är det IAS 29 som hanterar inflation, men då enbart 
om ett land klassas som höginflationsland. Senast ut 
är Turkiet som bedömdes utgöra ett höginflationsland 
under andra kvartalet i år. När ett land bedöms utgöra 
ett höginflationsland, vilket inte är en viss inflations
takt utan en subjektiv bedömning, är det inte relevant 
att redovisa resultat och finansiell ställning utan 
inflationsjusteringar. 

BEHÖV ER V I MO T bakgrund av rådande läge fundera 
över om det finns behov av ytterligare vägledning 
för icke IFRSredovisande företag i Sverige avseende 
 inflationsredovisning. Ska vi gå på den  internationella 
synen med höginflation eller ska vi skaka liv i FAR:s 
utkast till rekommendation om nukostnadsredovis
ning från 1980? Detta i syfte att göra redovisningen 
mer användbar för läsaren. FAR valde på den tiden 
medvetet att inte använda termen inflationsredovis
ning utan nukostnadsredovisning eftersom effekten 
av prisförändringar skulle redovisas även om dessa 
inte är förenade med en allmän penningvärdeföränd
ring. Jag tycker inte vi kan avfärda detta utkast endast 
mot bakgrund att det är över 40 år gammalt, fråge
ställningen är fortfarande densamma och frågan är 
vad som är bäst information för läsaren. 

PER NILL A LUND QV IST 
är ordförande i FAR:s 
Strategigrupp Redovis-
ning samt FAR:s Operati-
va grupp Finansiell rap-
portering – Redovisning.

Hur speglas inflationen i redovisningen?
”… ska vi 
 skaka liv 

i FAR:s 
utkast till 

rekommen
dation om 

nukostnads
redovisning 
från 1980?”
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Vilka effekter får 
automatiseringen- 
och digitaliseringen 
på branschen?
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Omtalade Agoy Bokslut & Skatt är det molnbaserade programmet för period
avstämningar, bokslut, rapport, skatt och årsredovisning. Nästan varje vecka händer 
något nytt och spännande i programmet. Har du inte provat det än så är det hög tid 
nu! Bara i år har fler än 50 nya funktioner tillkommit. 

Agoy föddes ur frustration över hur krångligt det var att göra saker i de program som 
fanns att tillgå. Det första Agoy tog sig an var periodavstämningar. I dag har Agoy 
växt och klarar mycket mer än så, som rapportering, skatt och årsredovisning. Men 
smidigheten kring period avstämningar är fortfarande ett signum för Agoy. En för
utsättning för bra företagande är att ha bra beslutsunderlag, och bra besluts underlag 
förutsätter i sin tur god ordning på redovisningen. Med Agoy får du den ordningen, 
smidigare än någonsin. Glöm dina Excelark – Agoy utrotar onödigt krångel!

Mycket nytt har tillkommit i Agoy den senaste tiden (titta in på agoy.se/releaser där 
alla nya funktioner listas). Saknar du något? Kontakta oss så kan vi kanske lägga till 
den funktionen också! Vår utveckling drivs av vad branschen efterfrågar och behöver, 
så kanske är det just dina idéer vi plockar upp och förverkligar härnäst!

TESTA AGOY GRATIS I 30 DAGAR! Enklaste sättet att få överblick över Agoy är att delta 
i ett av de öppna, kostnadsfria webbinarier som hålls minst en gång per vecka. Eller skapa 
ett konto och prova programmet på egen hand – gratis de första 30 dagarna! Läs mer på 
agoy.se 

Mycket nytt i Agoy Bokslut & Skatt
Upptäck alla nyheter – över 50 nya funktioner har tillkommit bara i år!

LÄR DIG AGOY UTAN KOSTNAD!
Gratis onlineutbildningar varje vecka, se agoy.se

Agoy Bokslut & Skatt 
– allt detta ingår

✓	 Smart översiktsvy 

✓	 Periodvstämning med kontrollfunktioner 

✓	 Transaktionsanalys

✓	 Periodbokslut

✓	 Bokslut

✓	 Årsredovisning, inkl digital inlämning

✓	 Skatteprogram

✓	 Integration med Skatteverket och Fortnox

✓	 Rapport

Läs mer på agoy.se där du även kan skapa konto. 
Pris: 299:- per konsult och månad (obegränsat 
antal klienter ingår). 149:- per årsredovisning 
tillkommer (K2/K3).



fortnox.se/byra

Som redovisningskonsult är du företagens främsta rådgivare.  
Därför stöttar vi dig och byrån till 100%. Genom att välja vår  
företagsplattform skapar du oändliga möjligheter att bli  
framgångsrik tillsammans med dina kunder.

För Sveriges viktigaste uppdrag
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