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Teoretisk och empirisk metod: Forskningsmetoden för uppsatsen är kvalitativ, med en 

abduktiv ansats. Den för studien valda empiriska metoden är semi-strukturerade intervjuer där 

respondenterna är valda med hjälp av subjektivt urval samt ett så kallat snöbollsurval. 

 
Teoretisk referensram: Som bakgrund till studien ligger såväl internationella direktiv och 

rekommendationer som svensk reglering av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har 

också utgått från befintliga teorier kring regleringens betydelse, samt teorier om den 

riskbaserade regleringen. Den teoretiska referensramen innehåller dessutom tre olika 

beslutsteorier. 

 
Slutsats: Vår slutsats är att kassapersonalen anser sig ha de rätta förutsättningarna för att 
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Abstract 
 
Titel: The work against money laundering in Swedish banks – a qualitative study about the 

perceptions of bank tellers 
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Purpose: The purpose of the thesis is to describe how bank tellers have the opportunity to 

prevent money laundering by applying different decision theories. 

 

Theoretical and empirical method: The research method of the dissertation is qualitative, 

with an abductive approach. The chosen empirical method is semi-structured interviews where 

the respondents are selected with a subjective selction and a so called snowball selection. 

 
Theoretical  approach:  Behind  the  study  are  both  international  directives  & 

recommendations  and  Swedish  statutory  laws  of  money  laundering  and  financing  of 

terrorism. We have also originated from existing theories about the importance of the 

regulation and theories about the risk-based regulation. The theoretical approach also contains 

three different decision theories. 

 
Conclusion: Our conclusion is that bank tellers think they have the right opportunities to 

prevent money laundering. But flaws in the management of money laundering show that the 

prerequisites are not sufficient. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi ge läsaren en introduktion till uppsatsens ämne. I 

problembakgrunden presenteras generell information om penningtvätt i banksektorn. Denna 

information har hjälpt oss att hitta ett forskningsgap som vi redogör för i problematiseringen. 

Utifrån forskningsgapet presenterar vi uppsatsens syfte som sedan mynnar ut i en 

forskningsfråga. Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens fortsatta disposition. 

 
 
1.1 Problembakgrund 

 

Det har länge arbetats mot penningtvätt och AML-lagstiftning (Anti Money Laundering) har 

funnits på EU:s dagordning sedan 1991 (Bergström et al., 2011). Dock var det inte förrän 

terrorattacken 11 september 2001 som bekämpningen av penningtvätt och finansiering av 

terrorism satte igång på allvar (Arnoan & Papoan, 2008; Gao et al., 2009). Fokus efter 

terrorattacken har framförallt legat på att utveckla system som ska bekämpa och förebygga 

penningtvätt. Syftet med dessa system är att de ska användas globalt för att få ett gemensamt 

samarbete. 

 
 

I Sverige har åtgärder för att förhindra och förebygga penningtvätt sin grund i regelverk och 

direktiv på internationell nivå. Framförallt har svensk rätt sin utgångspunkt i 

rekommendationer och direktiv skapade av FATF och EU (Prop.2008/09:70, 2008). Sedan 

1991 har EU antagit tre olika penningtvättsdirektiv med syfte att samordna insatserna för att 

förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt. Det är dessa regelverk och 

direktiv som står som direkt bakgrund till den svenska penningtvättslagen (ibid.) 

 
 

Penningtvätt går ut på att pengar som förtjänats på ett kriminellt sätt överförs mellan olika 

konton, ofta mellan olika länder, på ett sätt som gör att de uppfattas som lagligt intjänade. 

Enligt Finansinspektionen tvättas det årligen cirka 100 miljarder kronor i Sverige. Den andel 

som uppskattas gå till finansiering av terrorism här i Sverige är någon miljon per år. I en 

jämförelse kan det låta som en liten del men den ger ofta enorma konsekvenser (SVD, 2014- 

11-04). De svenska bankerna anses ligga långt efter de internationella kollegerna i arbetet mot 

penningtvätt. Det anses viktigt att de personer som först möter kunden måste vara 

välinformerade om hur de ska agera i arbetet för att kunna identifiera misstanke mot 

kriminallitet (DN, 2014-02-27). I samband med att man presenterade den undersökning som 

finansinspektionen utförde på svenska storbanker år 2014 berättade man att rutinerna kring 
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penningtvätt ofta är dåliga. Ett stort problem är att de förmögna kunderna och de kunder som 

det finns en nära relation till, ofta är vana vid att bli varsamt behandlade och bankerna på så 

vis kan missa genomförande av penningtvätt (SVD, 2014-11-04). 

 
 

I arbetet mot brottslighet har den privata sektorn och då särskilt banksektorn alltid spelat en 

viktig roll. En viktig uppgift för bankerna är att agera grindvakter till det finansiella systemet 

för att förhindra att penningtvätt sker (Simser, 2012). Grindvakter i bankerna är ofta 

frontpersonalen som står i kassan. Detta eftersom det är dessa som har störst möjlighet att 

förhindra att brottsligt intjänade pengar tas in i det legala finansiella systemet. Ju längre in i 

penningtvättsprocessen pengarna kommer, desto svårare blir det att spåra det brottsliga 

ursprunget (Grahn et al., 2010). Det innebär att kassapersonalen har ett stort ansvar i arbetet 

mot penningtvätt. 

 
 

Forskning visar att hårdare reglering reducerar penningtvätt (Chong & Lopez-De-Silanes, 
 

2015), men en förutsättning för att detta ska kunna ske är att regler och lagar efterföljs. Det 

hjälper inte att penningtvättslagen finns; kassapersonalen måste ha god kännedom om den och 

efterfölja den. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism ska de aktörer som omfattas ha tillräcklig kunskap och tillräckliga rutiner kring 

hantering av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det betyder att banken, som är en av 

de aktörer som omfattas av lagen, måste ha egna rutiner kring hanteringen av penningtvätt. 

Kassapersonalen i banken måste i sin tur ha kännedom om bankens rutiner, så att de vet hur 

de ska agera i situationer där misstanke för penningtvätt uppstår. 

 
 

Året innan lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde 

i  kraft  uppmärksammades  allvarliga  brister i  hanteringen  kring  penningtvätt  i  en  svensk 

bank
1
. Enligt tillförordnad generaldirektör för Finansinspektionen bröt denna bank år 2008 

mot i stort sett alla regler. Banken brast i sin hantering på flera områden som till exempel 

granskningsplikt, anmälningsplikt och utbildning av personal. Finansinspektionen bedömde 

då att bristerna var så allvarliga att de utgjorde skäl att återkalla bankens tillstånd, men efter 

vidtagna åtgärder fick banken trots allt behålla sitt tillstånd, men betala en hög straffavgift. Ett 

villkor för att banken skulle få behålla sitt tillstånd var att en handlingsplan upprättades för att 

säkerställa att bristerna åtgärdades (SvD Näringsliv, 2008). 

 

 
1 

Forex bank fick en varning, men fick behålla sitt tillstånd att bedriva bankverksamhet. 
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I skrivande stund har Finansinspektionen presenterat en ny granskning av svenska storbanker. 

Granskningen startade i februari 2013 och två år senare visar resultatet att en av de svenska 

storbankerna
2 

får betala högsta möjliga straffavgift. Enligt Finansinspektionen (2015) har 

banken saknat ett effektivt system för att bekämpa och motverka penningtvätt. Banken har 

misslyckats i att bedöma risken hos olika kundgrupper, vilket innebär att de kan har missat att 

identifiera högriskkunder. På så sätt kan penningtvätt och finansiering av terrorism ha skett 

genom banken utan att det har uppmärksammats (Dagens Industri, 2015). Ytterligare en av de 

svenska storbankerna
3  

fick kritik av Finansinspektionen för sin bristande hantering av 

penningtvättsfrågor. Banken fick en varning samt en straffavgift för dåliga rutiner kring 

riskbedömning av sina kunder (SvD Näringsliv, 2015). 

 
 
Med tanke på resultat från tidigare granskningar samt den granskning som idag har 

uppmärksammats, anser vi att det är av högsta intresse att undersöka de förutsättningar 

kassapersonalen egentligen har i arbetet mot penningtvätt. Uppenbarligen är det något som 

saknas  i  de  svenska  bankerna  för  att  bekämpning  och  motverkning  av  penningtvätt  ska 

fungera effektivt. Vi är nyfikna på vilka möjligheter kassapersonalen anser att de har. 

 
 
1.2 Problematisering 

 

Bankernas roll i arbetet mot penningtvätt innebär till exempel att skapa en relation till sina 

kunder. Kundrelationen ska vara baserad på kundkännedom, vilket innebär att banken vid 

varje ny kundrelation måste samla in nödvändiga uppgifter från kunden (Lagen (2009:62 om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). På så vis kan det bli lättare för 

banken att upptäcka misstänksamma transaktioner och beteenden från sina kunder. Risken 

med arbetet för att lära känna sina kunder ur detta syfte är att banken blir för misstänksam och 

att goda kundrelationer förstörs. Denna sorts arbete mot penningtvätt skulle kunna innebära 

problem för banken, särskilt då banken är lokal eller regional. Detta eftersom kundrelationer 

kan bli mer personliga när det gäller återkommande kunder. För att inte riskera att förstöra 

dessa personliga kundrelationer kan det finnas en risk att kassapersonalen gör undantag och 

därmed frångår penningtvättslagen. Det finns också en risk att nyare personal tar efter och 

agerar i likhet med den äldre personalen som har längre erfarenhet. Problemet med detta 

beteende är att penningtvättslagen inte efterföljs så som den bör. Om det är medvetet eller 

omedvetet kan säkert variera. Enligt Bove & Johnsson (2001) bör en långsiktig och god 

 
2 

Nordea fick betala en straffavgift på 50 miljoner kronor. 
3 

Handelsbanken fick en något lägre straffavgift på 35 miljoner kronor. 
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kundrelation kunna stå emot konflikter mer eftersom de har en mindre påverkan på den totala 

relationen.  Det  problematiska  i  detta  fall  är  hur  man  ska  kunna  uppnå  den  goda  och 

långsiktiga relationen med kunden utan att banken anses som misstänksam och besvärlig. 

 
 

Bove & Johnsson (2001) påstår också att en alltför god relation till sin kund kan störa 

effektiviteten i kärntjänsten. Personalen kan ha svårt att på ett professionellt sätt reflektera 

över vad som sägs och görs på mötet och i kundens ekonomi. Kunder som anser sig ha en god 

relation till personalen förväntar sig ofta fördelar gentemot andra, det kan till exempel handla 

om gratis eller rabatterade produkter. Bove & Johnsson (2001) menar att många hantverkare 

väljer att inte göra affärer med anhöriga eller tidigare kunder som de börjat få för bra relation 

till. Även om de i detta fall syftar till andra yrkesgrupper anser vi att detta går att likna med 

banksektorn,   där   kunden   drar   nytta   av   den   goda   kundrelationen   hen   har   till   sin 

banktjänsteman. En sådan kund skulle kunna välja att vänta med sina transaktioner eller 

affärer till den specifika banktjänstemannen har tid att hjälpa hen istället för att besöka en 

kollega. En anledning till att kunden skulle hantera situationen på detta sätt kan vara att slippa 

bli ifrågasatt. Det finns många kunder som på så sätt utnyttjar den goda relationen till 

personalen, och förväntar sig någon form av särbehandling (ibid.). 

 
 

Vi anser att forskningen kring vilka förutsättningar kassapersonalen anser sig ha för att kunna 

förhindra penningtvätt skulle kunna utökas. Det idag är svårt att hitta studier som belyser detta 

ämne. Förebyggandet av penningtvätt handlar till stor del om de så kallade grindvakterna i det 

finansiella systemet, som kan förhindra att penningtvätt och finansiering av terrorism sker 

(Simser, 2012). Konstaterandet att det finns grindvakter i det finansiella systemet är Simser 

(2012) inte ensam om att göra. Även Gao et al. (2012) pekar på vikten av att bankerna agerar 

grindvakter i det finansiella systemet. De personer som representerar banken utåt sett är 

framförallt kassapersonalen, vilket innebär att deras roll blir oerhört viktig. Därför är det 

också viktigt att just kassapersonalens roll i bekämpningen av penningtvätt och finansiering 

av terrorism uppmärksammas och utvärderas. Hur ser egentligen kassapersonalen på sina 

möjligheter att förebygga och bekämpa penningtvätt? 

 
 

Det finns ett dilemma som lätt kan uppstå för kassapersonalen; att följa bankens policy 

gällande penningtvätt och därmed riskera att göra kunden upprörd, eller att göra ett undantag 

från policyn för att göra kunden nöjd. Enligt McColl-Kennedy, Sparks & Nguyen (2010) 

spelar frontpersonal i servicefirmor en kritisk roll eftersom om personalen inte behandlar 
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kunden med respekt, kan negativa effekter uppstå. En missnöjd kund riktar inte enbart sin 

ilska mot personalen, utan kan även rikta sin ilska mot organisationen i stort. Eftersom att 

missnöjda kunder kan skapa stora negativa effekter för banken är det relevant att undersöka 

om frontpersonalen upplever att kundrelationen påverkas negativt av arbetet mot penningtvätt. 

En viktig del i vår undersökning blir också att ta reda på om frontpersonalen har de rätta 

förutsättningarna för att kunna följa penningtvättslagen och om information om hur banken 

arbetar mot penningtvätt finns tillgänglig för personalen. 

 
 
1.3 Forskningsfråga 

 

Hur kan kassapersonalens förutsättningar för att förhindra penningtvätt förklaras med hjälp av 

beslutsteorier? 

 
 
1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur kassapersonalens förutsättningar för att förhindra 

penningtvätt kan förklaras med hjälp av beslutsteorier. 

 
 
1.5 Avgränsningar 

 

Penningtvättslagen (2009:62) omfattar ett flertal olika aktörer, men istället för att studera alla 

berörda  aktörer  har  vi  valt  att  endast  studera  bankerna  och  dess  kassapersonal  i  detta 

avseende. Det finns dock ingen avgränsning i storlek på bankerna, vi har inkluderat såväl 

stora  som  små  banker.  Med  stora  banker  menar  vi  de  som  tillhör Sveriges  fyra  största 

(Swedish bankers´, 2014) och med små banker menas lokala och regionala banker. Studien 

har avgränsats till att endast beröra den svenska marknaden. Då vi har använt intervjuer för att 

framställa empiri föll det sig naturligt att ta kontakt med individer som befann sig i vår 

geografiska närhet. Ytterligare en avgränsning har gjorts då vi har fokuserat på den del av 

penningtvätten som genomförs genom kontantinsättningar. Penningtvättsprocessen kan vara 

oerhört komplex, men vi har valt att endast studera det första stadiet i processen; 

placeringsstadiet. 
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1.6 Disposition 
 
 

 
2. Vetenskaplig metod 

Det andra kapitlet är uppdelat i tre olika delar och innehåller en presentation av 
vår vetenskapliga metod. Vi börjar med att redogöra för valet av 

forskningsfilosofi. Därefter presenterar vi den forskningsansats som vi utgår 

ifrån i uppsatsen. Avslutningsvis redogör vi för den kvalitativa forskningsmetod 

som vi använder oss av. 
 

 
 
 
 

3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en definition av vad penningtvätt är. Vidare ges en 

förklaring på hur penningtvättsprocessens olika steg ser ut. 

Efter detta följer en genomgång av såväl internationella regelverk som svensk 

lagstiftning gällande penningtvätt. Vidare redogör vi för de teorier kring 

reglering av penningtvätt som skapar referensramen för studien. 
 
 
 
 
 

4. Empirisk metod 
I det fjärde kapitlet kommer vi motivera för de val vi gjort för vår empiriska 

insamling av data. Detta i form av de intervjuer och urvalsbegränsningar vi har 

gjort samt de negativa effekter våra val kan ha. Slutligen kommer vi presentera 

vår bedömning av validiteten i våra metodval. 
 
 
 
 
 
 

5. Empiri och analys 
I detta kapitel presenterar vi vår analys av den insamlade empirin. Empirin 
analyseras till viss del utifrån den teoretiska referensramen, men analysen 

innehåller också nya empiriska upptäckter. Kapitlet innehåller en analys av 

områdena penningtvättslagens påverkan, rapportering, utbildning och egna 

rutiner samt kundrelationen. 
 
 
 
 
 

6. Slutsatser 
I det sjätte och sista kapitlet presenterar vi de slutsatser vi har dragit av analysen 

och på så sätt svarar vi på vår forskningsfråga. Vidare redogör vi för vårt 

teoretiska samt etiska bidrag. Därefter följer en reflektion över vilka 

begränsningar studien har. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 
 

Det andra kapitlet är uppdelat i tre olika delar och innehåller en presentation av vår 

vetenskapliga metod. Vi börjar med att redogöra för valet av forskningsfilosofi. Därefter 

presenterar vi den forskningsansats som vi utgår ifrån i uppsatsen. Avslutningsvis redogör vi 

för den kvalitativa forskningsmetod som vi använder oss av. 

 
 

2.1 Forskningsfilosofi 
 

Studien utforskar de förutsättningar svenska bankers kassapersonal anser sig ha i arbetet mot 

penningtvätt. Särskild vikt har lagts vid enskilda individers egna uppfattningar och personliga 

erfarenheter. Den hermeneutiska forskningsfilosofin lämpar sig på forskning som studerar det 

vi avser att studera; människors uppfattningar, åsikter och känslor. Denscombe (2009) menar 

att  positivismen  kännetecknas  av  naturvetenskapliga  mönster  och  regelmässigheter,  till 

skillnad från hermeneutiken som fokuserar på språk, kommunikation och förståelse (Olsson & 

Sörensen, 2011). Utifrån rollen som forskare har vi tolkat specifika meningar från det material 

vi har samlat in och på så sätt har vi använt en hermeneutisk förståelse. Avsikten med vårt 

hermeneutiska forskningsperspektiv har varit att fånga upplevelser, tolka och förstå 

sammanhang samt att förklara dessa upplevelser och sammanhang. Med andra ord har vår 

främsta uppgift varit att skapa en ökad förståelse av det vi studerat på en beskrivande nivå. 

 
 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) utgår forskaren från sin förförståelse i form av tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar det sätt vi som 

forskare  tolkar  den  information  vi  samlar  in.  Så  trots  att  vi  som  forskare  har  försökt 

genomföra studien med ett öppet sinne går det inte helt att bortse från vår egen förförståelse. 

Därför har det varit viktigt att växla mellan ett del- och helhetsperspektiv och inte glömma 

bort att studera det helhetsperspektiv som forskningen ingår i. De enskilda delarna i 

forskningen, det vill säga de delar av empirin som samlats in från enskilda individer, har 

analyserats för sig självt. Därefter har delarna satts ihop för att sedan kunna relateras till sin 

helhet. 

 
 
2.2 Forskningsansats 

 

Insamling och fördjupning av vetenskapliga artiklar ligger som grund för denna uppsats. Med 

dessa förkunskaper i kombination med insamling av ny empiri har vi utgått från en abduktiv 

ansats när vi har utfört studien. Ansatsen är abduktiv eftersom vi kombinerar både deduktiv 
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och induktiv ansats (Alvehus, 2013). Precis som Alvehus (2013) påpekar anser vi att det är 

svårt att enbart utgå ifrån en av dessa två metoder. 

 
 

Vår studie präglas mest av den induktiva ansatsen eftersom analysen och resultatet bygger på 

den empiri som vi samlat in. Även om vår studie inte direkt bygger på tidigare teorier så finns 

de som grund för den förståelse som skapats för ämnet. De tidigare teorierna tog vi del av 

genom de vetenskapliga artiklar som vi granskade i början av uppsatsen. På så sätt har vi även 

använt oss av den deduktiva ansatsen (Denscombe, 2009). 

 
 
2.3 Forskningsmetod 

 

Vår uppsats bygger på en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden har formen av ord och 

visuella bilder till skillnad från kvantitativ data som har formen av siffror (Denscombe, 2009). 

Anledningen till att kvantitativ metod väljs bort är för att vi inte är intresserade av statistiska 

samband utan snarare för meningar och innebörder (Alvehus, 2013). För att kunna besvara 

vårt syfte och bidra med en mer nyanserad förståelse för kassapersonalens uppfattningar om 

möjligheten till att förhindra penningtvätt har vi för avsikt att utveckla vårt sätt att betrakta det 

specifika området. Enligt Alvehus (2013) är det just detta som kvalitativ forskning handlar 

om. 

 
 

Vi kommer att undersöka kassapersonalen på ett antropologiskt sätt eftersom vi vill veta hur 

de själva uppfattar sitt arbete mot penningtvätt och deras möjligheter till påverkning i arbetet 

(Alvehus, 2013). Under insamlingen av empiri kommer vi ta hänsyn till en teori som kallas 

aktör-nätverks-teori, som menar att alla olika aktörer har en viss påverkan på de nätverk de 

verkar och ingår i. Med alla aktörer menar man även djur och fysiska objekt. I denna teori är 

forskarens uppgift att spåra vad som händer i nätverket (Alvehus, 2013). När vi undersöker 

kassapersonalens uppfattningar kommer vi ha i åtanke att vi som forskare i den stunden 

kommer ha påverkan på respondenterna. Vi kan påverka huruvida de känner sig trygga och 

vill öppna sig för oss. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en definition av vad penningtvätt är. Vidare ges en förklaring på hur 

penningtvättsprocessens olika steg ser ut. Efter detta följer en genomgång av såväl 

internationella regelverk som svensk lagstiftning gällande penningtvätt. Vidare redogör vi för 

de teorier kring reglering av penningtvätt som skapar referensramen för studien. Till sist 

presenteras de beslutsteorier som ligger till grund för studien. 

 
 

3.1 Penningtvätt 
 

För att ge läsaren en tydligare bild av och en förståelse för vad som ligger bakom studien, 

inleds  kapitlet  med  en  genomgång  av  begreppet  penningtvätt.  Eftersom 

penningtvättsprocessen kan vara oerhört komplex krävs en mer ingående beskrivning av 

begreppet penningtvätt och hur processen går till. 

 
 

3.1.1 Definition 
 

Enligt Svenska Bankföreningen är penningtvätt när någon genom att utnyttja det finansiella 

systemet,  försöker  dölja  att  pengarna  kommer  från  brottslig  verksamhet.  Att  pengarna 

kommer från någon form av brottslig verksamhet är ett måste för att lagen (2009:62) om 

penningtvätt och finansiering av terrorism ska kunna tillämpas. Penningtvätt är ofta en 

internationell företeelse och det finns en rad olika brott som kan ligga bakom de brottsligt 

intjänade pengarna. Exempel på sådana brott kan vara narkotikabrott, skattebrott, rån eller 

vapenhandel. För att få en tydligare bild av hur penningtvätt definieras kan den svenska 

rättens definition användas. Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av 

terrorism innebär penningtvätt sådana åtgärder som: 

 
 

a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband med brott 

döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet 

av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, 

innehav eller brukande av egendomen, 

b)med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat 

sig genom brottslig gärning, (Lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism, s.3) 

 
 
Definitionen av penningtvätt som lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av 

terrorism ger skapar inte direkt en tydlig bild av vad penningtvätt egentligen är. För en 
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anställd i banken kan det vara svårt att få kunskap om penningtvätt genom att endast kunna 

vad som står i lagen. Därför har de allra flesta banker i Sverige en egen policy gällande 

penningtvätt som de anställda förhoppningsvis har fått ta del av. 

 
 

3.1.2 Penningtvättsprocessen 
 

Den såkallade trestegsprocessen är den vanligaste modellen som används för att beskriva de 

olika steg som penningtvätt innebär (Grahn et al., 2010). De tre stegen som genomförs i 

processen är placering, disposition och integrering. Det finns fall där trestegsprocessen inte är 

särskilt användbar som förklaring. Ett exempel på ett sådant fall är när penningtvätt sker vid 

investerings-  eller  annonsbedrägerier.  Då  kan  personer  eller  företag  luras  till  att  placera 

pengar hos bolag som tillhör bedragare eller betala fakturor utan att få den annonserade varan. 

Ett annat exempel när trestegsprocessen inte passar som förklaring är när brottet som ligger 

bakom de intjänade pengarna sker inom det finansiella systemet, till exempel via olaglig 

insiderhandel (ibid.). Trots sina brister är trestegsmodellen viktig att känna till för att få en 

förståelse för hur penningtvätt går till. Särskilt viktig blir förståelsen för de institut som ska 

bidra till bekämpningen av penningtvätt (ibid.). 

 
 

Det första steget i processen, placering, innebär att brottsligt intjänade pengar placeras hos 

verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn. Exempel på sådan placering kan vara 

kontantinsättningar på annans konto, köp av utländsk valuta, köp av postväxlar, 

engångsbetalningar  eller  öppnande  av  bankkonto.  I  placeringsstadiet  löper 

verksamhetsutövare som tar emot kontanter, en stor risk att bli utsatta för penningtvätt. Detta 

eftersom det är i detta stadium avskärandet av pengarnas ursprung tar vid (ibid.). 

 
 

Dispositionssteget är det andra steget i trestegsprocessen. Detta steg inträffar när 

penningtvättaren  har  lyckats  placera  de  brottsligt  intjänade  pengarna  utan  att 

uppmärksammats. I dispositionsstadiet kan penningtvättaren lyckas få de brottsligt förvärvade 

pengarna ytterligare ett steg från det ursprungliga brottet.  Pengarna byter skepnad genom till 

exempel överföringar mellan olika konton, överföringar mellan olika länder, köp av 

värdepapper, köp av fondandelar eller köp av kapitalförsäkringar med goda återköpsvillkor. I 

slutet av dispositionssteget infaller ett pre-integreringsstadium där de brottsligt förvärvade 

pengarna inte längre kan spåras till sitt ursprung, men samtidigt har de ännu inte börjat 

användas i den legala ekonomin (Grahn et al., 2010). 
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Det tredje och sista steget i processen är integreringsstadiet och här är det inte längre möjligt 

att spåra de tvättade pengarna till sitt ursprung. Pengarna kan nu börja användas i den legala 

ekonomin utan risk för att de ska bli spårade till det brottsliga ursprunget. Exempel på sätt 

penningtvättaren använder integreringen är köp av fastigheter, värdefulla varor, investeringar 

i finansiella produkter eller investeringar i företag och projekt (ibid.). 

 
 
3.2 Internationell reglering 

 

Den internationella regleringen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism 

har haft stor påverkan på svensk rätt. Därför är det viktigt att ha en förståelse för och vara 

medveten  om  vad  som  ligger  bakom  den  svenska  penningtvättslagen  (2009:62).  Som 

bakgrund till lagen ligger såväl direktiv från EU som rekommendationer från FATF. FATF är 

en förkortning för Financial Action Task Force och är ett mellanstatligt organ som ansvarar 

för frågor gällande penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, 2014). 

 
 

3.2.1 FATF 
 

Organet består av 36 medlemmar världen över och arbetet handlar om att fastställa standarder 

för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, att utvärdera medlemsländer 

samt att studera det aktuella området. FATF tillämpar även sanktioner för de länder som inte 

har någon effektiv bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Organets arbete 

har haft stort inflytande på internationella regelverk och idag finns 40 rekommendationer för 

bekämpning av penningtvätt. Utöver dessa 40 rekommendationer finns 9 

specialrekommendationer  som  omfattar  finansiering  av  terrorism. 

Specialrekommendationerna tillkom efter det att FATF i oktober 2001 utökade sitt 

bekämpningsområde till att även innefatta bekämpning av terrorismfinansiering. 

Rekommendationerna från FATF innehåller krav på kundkännedom för berörda verksamheter 

samt krav på att länder ska ha en finansunderrättelseenhet som mottar rapportering om 

misstanke av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, 2014). 

 
 

3.2.2 Det första penningtvättsdirektivet 
 

EU har sedan 1991 antagit tre penningtvättsdirektiv som alla har haft stor påverkan på svensk 

lagstiftning. Det första penningtvättsdirektivet (91/308/EEG) antogs 1991. Genom direktivet 

fick kreditinstitut och finansiella institut en skyldighet att kontrollera sina kunders identitet 

samt att till behöriga myndigheter anmäla alla situationer som kunde tyda på penningtvätt. 

Direktivet krävde också att instituten inte skulle tillåta misstänksamma transaktioner och att 
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det skulle finnas rutiner för att förhindra att institutet utnyttjades för penningtvätt. Att 

informera och utbilda de anställda i frågor som rörde penningtvätt var också en del av 

direktivet (Prop.2008/09:70, 2008). 

 
 

3.2.3 Det andra penningtvättsdirektivet 
 

Andra penningtvättsdirektivet (2001/97/EG) antogs år 2001 och innehöll en del ändringar från 

det första direktivet. Ändringarna innebar bland annat att vissa verksamheter utanför den 

finansiella sektorn skulle omfattas av penningtvättsdirektivet. Definitionen av brott som låg 

bakom penningtvätt utökades med det andra penningtvättsdirektivet (Prop.2008/09:70, 2008). 

 
 

3.2.4 Det tredje penningtvättsdirektivet 
 

Det första och andra direktivet har ersatts av det tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG) 

som antogs år 2005 och det är detta direktiv som gäller idag (se bilaga 1: Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2005/60/EG). Precis som de två första direktiven bygger det tredje 

penningtvättsdirektivet på FATF:s 40 rekommendationer för bekämpning av penningtvätt. 

Syftet med direktivet var att den gemensamma regleringen kring penningtvätt skulle samspela 

med utvecklingen inom FATF.  En annan anledning till att det tredje direktivet infördes var 

att de två tidigare direktiven skulle sammanföras. När det tredje penningtvättsdirektivet 

infördes upphävdes därför de två tidigare. En skillnad från föregående direktiv är att reglerna 

inte endast täcker vinning av brott, utan också finansiering av terrorism (Prop.2008/09:70, 

2008). 
 

 
 

3.3 Svensk rätt 
 

Internationella regelverk kring penningtvätt har haft stor påverkan på svensk lagstiftning. Det 

är således viktigt att ha god kännedom om de internationella regelverken. Den lag som i 

Sverige gäller idag är lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism. År 2014 kom en ny lag gällande straff för penningtvättsbrott. Vi kommer nedan att 

i korta drag beskriva den svenska lagstiftning som reglerar penningtvätt. 

 
 

3.3.1 Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
 

Den svenska penningtvättslagen som gäller idag trädde i kraft 15 mars 2009 och är ett 

genomförande  av  EU:s  tredje  penningtvättsdirektiv  (2005/60/EG).  Lagens  syfte  är  att 

förhindra att finansiell verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (se 

bilaga 2: Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). 
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En viktig del av lagen är att de aktörer som omfattas ska ha tillräcklig kunskap och tillräckliga 

rutiner kring penningtvätt och finansiering av terrorism för att kunna bedöma om en situation 

innebär  en  risk.  Lagen  ställer  också  vissa  grundläggande  krav  på  att  aktörerna  ska  ha 

tillräcklig kundkännedom. Med kundkännedom menas att verksamhetsutövaren vid nya 

affärsförbindelser till exempel ska genomföra identitetskontroll samt ha kännedom om 

förbindelsens  syfte  och  art.  Vidare  säger  lagen  att  verksamhetsutövare  är 

rapporteringsskyldiga om misstanke för penningtvätt eller finansiering av terrorism finns 

(Prop.2008/09:70, 2008). 

 
 

3.3.2 Lag (2014:302) om straff för penningtvättsbrott 
 

För att göra det rättsliga arbetet kring penningtvätt enklare ersattes den 1 juli 2014 

bestämmelserna kring penninghäleri med Lag (2014:302) om straff för penningtvättsbrott. 

Tidigare kunde endast straff för penninghäleri utfärdas, vilket gjorde att penningtvätt i den 

bemärkelsen inte kunde bestraffas. Syftet med lagen är att polis och rättsväsende lättare ska 

kunna förverka pengar och andra tillgångar för kriminella (Ekobrottsmyndigheten, 2015). 

 
 
3.4 Regleringens betydelse 

 

Penningtvätt har länge varit ett problem, men under senare år har uppmärksamheten mot 

penningtvätt och dess reglering ökat, framförallt på grund av ett ökat antal terroristattacker 

(Chong & Lopez-De-Silanes, 2015). Trots den ökade uppmärksamheten mot fenomenet, finns 

relativt lite teoretisk och empirisk forskning kring regleringen av penningtvätt (ibid.). Det 

innebär att någon vedertagen teori som ska fungera som referensram till vår studie inte är helt 

lätt att hitta och använda. 

 
 

Chong &  Lopez-De-Silanes  (2015) visar med  en studie som  involverar nära 100  länder 

världen över att hårdare reglering är nära sammankopplat med en lägre nivå av penningtvätt. 

Eftersom det finns få teorier kring hur den optimala regleringen av penningtvätt bör se ut, 

utgår Chong & Lopez-De-Silanes (2015) från befintliga teorier gällande kriminalitet generellt 

sett. Enligt dessa teorier kan effekten som reglering har på penningtvätt studeras på två olika 

nivåer. På den första nivån ifrågasätts om det lagstadgade kring penningtvätt verkligen är av 

relevans. Det finns alltså en risk att regleringen av penningtvätt inte är effektiv, detta eftersom 

det kan vara fel saker som regleras. Penningtvätt är egentligen endast ett symptom och ingen 

orsak. Detta innebär att fokus i regleringen bör ligga på de brott som ligger som bakgrund till 
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penningtvätten,  och  inte  på  penningtvätt  i  sig  självt.  Om  brotten  som  ligger  bakom 

penningtvätt minskar, leder det till att även penningtvätten minskar (ibid.). 

 
 

På den andra nivån kompletteras den rättsliga ramen med de finansiella institutens 

angelägenhet att upprätthålla sitt goda rykte. Eftersom en stor del penningtvätt sker genom 

finansiella institutioner har dessa ett intresse i att undvika genomförandet av misstänksamma 

transaktioner. De finansiella institutionernas intresse i att behålla sitt goda rykte tillsammans 

med en stabil reglering bör hålla penningtvätten under kontroll (ibid.). 

 
 
3.5 Riskbaserad reglering 

 

De 40 rekommendationer som FATF har fastställt bygger på att länder införlivar en reglering 

som är riskbaserad (Hannan & Ross, 2007). Eftersom lagen (2009/62) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism till stora delar är baserad på FATF:s 

rekommendationer (Prop.2008/09:70, 2008), betyder det att den svenska regleringen bör vara 

riskbaserad. Ett riskbaserat förhållningssätt innebär enligt Hannan & Ross (2007) att 

ansträngningar för förebyggande och upptäckt av penningtvätt bör ligga på en rimlig nivå, i 

förhållande till den risk som finns. 

 
 

Det  riskbaserade  förhållningssättet  bygger  på  att  berörda  parter,  det  vill  säga  finansiella 

institut, kan bedöma den risk som finns hos en kund eller affärsförbindelse, för att sedan 

avgöra vilken typ av åtgärd som ska tas. Syftet är då att minimera kostnaderna och öka 

effektiviteten hos de finansiella instituten. Utan ett riskbaserat förhållningssätt finns en risk att 

onödiga kostnader uppstår, till exempel i form av ett överflöd av rapportering (ibid.). Enligt 

Hannan & Ross (2007) kan en riskbaserad reglering minska flödet av onödig rapportering och 

istället fokusera på meningsfull information kring misstänksamma transaktioner. 

 
 

Förutom ökad effektivitet och minskade kostnader har ett riskbaserat förhållningssätt fler 

fördelar. En fördel är att riskbaserad reglering skapar en flexibilitet, eftersom att berörda 

parter själva kan avgöra vilka åtgärder som ska tas vid förebyggande och upptäckt av 

penningtvätt. Men det betyder också att ett stort ansvar ligger hos de finansiella instituten som 

är skyldiga att följa regleringen. De finansiella instituten måste själva förstå och avgöra när 

och var risk för penningtvätt kan uppstå. De måste också ha god kännedom om vilka åtgärder 

som  ska  vidtas  i  dessa  situationer.  Finansiella  institut  måste  aktivt  agera  i  arbetet  mot 
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penningtvätt och kravet på att en intern reglering finns ökar betydligt med ett riskbaserat 

förhållningssätt (ibid.). 

 
 

I likhet med Hannan & Ross (2007) menar De Koker (2009) att ett riskbaserat förhållningssätt 

kan skapa en osäkerhet hos de parter som ska följa regleringen. Trots att en riskbaserad 

reglering har flera fördelar, kan det finnas svårigheter för finansiella institut att veta hur ett 

riskbaserat förhållningssätt ska användas. FATF:s rekommendationer fokuserar till största del 

på fall med hög risk, men även fall med låg risk kan vara av betydelse. De Koker (2009) 

menar att den största utmaningen ligger i att identifiera fall som innebär låg risk. För att kunna 

möta denna utmaning krävs att förståelsen för vad låg risk innebär ökar (ibid.). 

 
 

Med ett riskbaserat förhållningssätt får länder och dess finansiella institut en större frihet i det 

avseende som innebär att de själva kan bestämma hur arbetet mot penningtvätt ska ske. Men 

med frihet kommer ansvar och ett land kan inte påstå att penningtvätten i landet är så låg att 

några lagar för att motverka penningtvätt inte behövs. Finansiella institut ska lägga störst 

fokus där hög risk finns och får själva designa system och interna regelverk för att göra detta. 

Instituten granskas sedan utifrån dessa system för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas 

(De  Koker,  2009).  I  Sverige  är  det  Finansinspektionen  som  granskar  landets  finansiella 

institut (Finansinspektionen, 2015). 

 
 
3.6 Beslutsteori 

 

Bankernas  kassapersonal  tvingas  i  flera  situationer  att  fatta  olika  beslut.  Denna  studie 

fokuserar på just kassapersonalens förutsättningar och därför är det av intresse att presentera 

teorier som kan förklara kassapersonalens förutsättningar i beslutsprocessen. Teorierna kring 

hur beslut fattas kan delas in i två olika kategorier; normativa och deskriptiva teorier. De 

normativa teorierna förklarar hur en individ bör fatta ett beslut för att handla rationellt. Till 

motsats ger de deskriptiva teorierna en förklaring på hur individer faktisk fattar beslut (NE, 

2015). Med utgångspunkt från de två kategorierna har vi kunnat identifiera tre olika 

beslutsteorier som kan hjälpa till att förklara kassapersonalens beslutsprocess i de situationer 

som kan uppstå, till exempel vid misstänksamma transaktioner. Den rationella beslutsteorin är 

den  första  som  presenteras,  denna  beslutsteori  kategoriseras  som  en  normativ  teori.  De 

följande  två  beslutsteorierna,  begränsad  rationalitet  och  beslutsirrationalitet,  kategoriseras 

som deskriptiva teorier. 
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3.6.1 Den rationella beslutsprocessen 
 

Den traditionella beslutsteorin utgår från att ekonomer följer den rationella beslutsmodellen. 

Denna modell innebär att ett problem definieras, vilket leder till att information samlas in och 

analyseras. Information och analys av problemet ligger sedan till grund för beslutsfattandet. 

Efter att ett problem har definierats utvärderas positiva och negativa utfall av möjliga 

alternativ. Utefter organisationens mål väljer beslutsfattaren det bästa möjliga alternativet och 

till sist implementeras detta alternativ (Hatch, 2002). Den rationella modellen lämpar sig bäst 

då alla i organisationen är eniga om målen och hur man ska agera för att nå dem. Om detta är 

fallet är osäkerheten liten, menar Hatch (2002). 

 
 

Enligt Hatch (2002) förutsätter den rationella modellen en uppdelning mellan 

strategiutformning och implementering av strategierna. Utformning av strategier sker ofta 

högre upp i hierarkin, till exempel av högre chefer. Implementering av strategierna däremot 

sker längre ner i organisationen, av mellanchefer och nedåt. Denna typ av uppdelning i den 

rationella modellen kan ofta skapa problem, menar Hatch (2002). Om de som implementerar 

strategierna  inte  förstår  vad  de  som  har  utformat  dem  menar,  uppstår 

kommunikationsproblem. Tvärtom kan problem också uppstå då utformarna inte förstår vad 

de som implementerar strategierna kan göra, eller till och med inte bryr sig om vad de gör. 

Forskning visar att individer som inte får delta i utformning av strategier och mål blir mindre 

motiverade och engagerade. Detta kan i sin tur leda till att dessa individer inte bryr sig om 

eller till och med motarbetar strategierna (ibid.). 

 
 

3.6.2 Begränsad rationalitet 
 

Nobelpristagaren Herbert Simon ifrågasatte den rationella beslutsmodellen. Detta främst 

eftersom modellen utgår från att beslutsfattare har kunskap om sina alternativ och 

konsekvenserna av dem, men i själva verket är denna kunskap både ofullständig och felaktig. 

Vidare menade han att modellen förutsätter att beslutsfattare känner till och är överrens om 

organisationens mål, men i verkligheten är målen ofta motstridiga (Hatch, 2002). Simon 

menade att beslutsfattande i organisationer är en komplex process som påverkas av flera olika 

aspekter och därför har den rationella beslutsmodellen vissa begränsningar (Kalantari, 2010). 

Vidare menade Simon att människor endast är delvis rationella och utefter denna filosofi 

utvecklades den begränsat rationella modellen. I verkligheten är det inte organisationer som 

fattar beslut utan det är individer och deras beslut är inte så rationella som den tidigare 

forskningen kring beslutsfattande har påstått, menade Simon (ibid.). 
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Kalantari (2010) redogör för Simons åsikt om hur den rationella beslutsteorin förutsätter att 

beslutsfattaren har perfekt kontroll över sin omgivning, vilket denna i verkligheten oftast inte 

har. Den rationella beslutsprocessen är enligt Simon inte verklighetstrogen eftersom en 

beslutsfattare ofta inte har möjlighet att samla in nödvändig information på grund av 

begränsningar så som till exempel tid och pengar. Vidare menade Simon att trots att 

beslutsfattare strävar efter rationalitet, så är beslutsfattaren begränsad av egna förmågor som 

till exempel vanor, värderingar och kunskap såväl som externa begränsningar. Simon var 

alltså ingen motståndare till den rationella beslutsteorin, han menade däremot att den har vissa 

begränsningar och stämmer inte helt överrens med hur beslutsprocessen fungerar i 

verkligheten. Simon identifierade en rad olika faktorer som en beslutsfattare begränsas av i 

sitt försök att vara rationell (Hatch, 2002): 

 
 

1. ofullständig och felaktig information, 
 

2. problemens komplexitet, 
 

3. människans förmåga att bearbeta information, 
 

4. den tid man har på sig för att fatta ett beslut, 
 

5. de motstridiga preferenser en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål. 
 

 
 

(Från Hatch, Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 304, 
 

2002). 
 

 
 

3.6.3 Irrationellt beslutsfattande 
 

I likhet med Herbert Simon kritiserar den svenska organisationsforskaren Nils Brunsson den 

rationella beslutsmodellen (Hatch, 2002). Brunson menar att det inte är besluten som är 

intressanta utan det är handlingarna som är av intresse. För att kunna agera måste individer ha 

positiva förväntningar för att känna sig motiverade att utföra handlingen. Han menar att den 

rationella   beslutsprocessen   tar   bort   de   positiva   förväntningarna   och   därmed   också 

motivationen och engagemanget (ibid.). 

 
 

Den  rationella  beslutsmodellen  som  innebär  utvärdering  av  olika  alternativ  kan  skapa 

osäkerhet hos beslutsfattarna, menar Brunsson. Detta eftersom när en individ står inför ett 

beslut, tvingas denna enligt den rationella beslutsprocessen att välja mellan alternativ som står 

i konflikt till varandra. Att behöva ifrågasätta om det valda alternativet var rätt kan sänka 
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motivationen  och  förstöra  engagemanget  för  att  implementera  beslutet.  Med  sitt 

förespråkande för beslutsirrationalitet menar Brunsson att en beslutsfattare först bör analysera 

ett fåtal alternativ och acceptera ett av dem. Därefter bör man endast beakta de positiva 

konsekvenserna av det valda alternativet. Till sist menar Brunsson att man bör undvika att 

formulera mål i förhand och istället gå efter konsekvenserna av det valda alternativet. På detta 

sätt kan osäkerheten minska samtidigt som motivationen och engagemanget hos de 

beslutsfattande individerna öka (Hatch, 2002). 

 
 

Precis som Brunsson är Garcia (2013) kritisk till den rationella beslutsmodellen. Garcia menar 

att beslut inte grundas på objektivt insamlad information, utan individer tenderar att endast 

använda sig av sådan information som stämmer överrens med egna preferenser. På så sätt 

baseras beslut snarare på psykologiska faktorer som kunskap, känslor och attityder. Vidare 

menar Garcia (2013) att självförtroende är en annan psykologisk effekt som påverkar 

beslutsfattande. Då en individ har ett gott självförtroende finns risken att denna bortser från 

viss information eller låter bli att samla in information och istället agerar utefter egna 

värderingar. Ett gott självförtroende betyder nödvändigtvis inte att beslutet blir bättre (ibid.). 



Sjöberg & Turesson 

25 

 

 

 
 

4. Empirisk Metod 
 

I det fjärde kapitlet kommer vi motivera för de val vi gjort för vår empiriska insamling av 

data. Detta i form av de intervjuer och urvalsbegränsningar vi gjort samt de negativa effekter 

våra val kan ha. Slutligen kommer vi presentera vår bedömning av validiteten i våra 

metodval. 

 
 

4.1 Intervjuer som metod 
 

Metoden för denna studie är semistrukturerade intervjuer som utförs ansikte mot ansikte 

mellan respondenten och forskaren, samt via telefon. En av intervjuerna ansikte mot ansikte 

utfördes som en gruppintervju med två respondenter. Anledningen till att vi utförde olika 

sorters intervjuer är att vi ansåg att det var viktigt att komma i kontakt med ett visst antal 

respondenter som representerar olika banker i Sverige, dock främst i södra Sverige. 

Gruppintervjun gjordes då respondenterna vägrade att ställa upp om de inte fick vara två som 

deltog. Vi ansåg att dessa respondenter var viktiga att ha med i studien och att det finns 

fördelar även med en gruppintervju. Då vårt intresse var att ta reda på kassapersonalens 

uppfattningar använde vi oss av öppna intervjufrågor som lät respondenterna utveckla sina 

tankar och synpunkter. Enligt Alvehus (2013) är intervjuer ett sätt för intervjuaren att komma 

åt respondentens åsikter, känslor, erfarenheter och tankar. Detta styrker vårt metodval 

intervjuer. 

 
 

Som forskare vid en semistrukturerad intervju är det viktigt att vara flexibel vad gäller 

ordningsföljd och struktur (Denscombe, 2009). Respondenten hade på så sätt även möjlighet 

att påverka intervjuns innehåll. Det gjorde också att vi som forskare behövde vara aktiva 

under intervjuns gång både för att lyssna och för att kunna utveckla följdfrågor (Alvehus, 

2009). De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde att vi forskare kunde justera 

intervjuerna löpande för att uppnå den önskvärda informationen (Denscombe, 2009). Med att 

justera menar vi att vi kunde styra in respondenten på de spår vi sökte information om, om 

hen började sväva ut med svaren åt orimliga håll. Samtidigt är det viktigt att lyssna på 

respondenten och låta hen utveckla sina idéer och synpunkter (Denscombe, 2009). 

 
 

Våra intervjuer var inbokade i förväg för att vi med säkerhet skulle veta att respondenterna 

hade tid för oss. På detta sätt hade vi säkrat att vi skulle få svar på våra frågor även om 

intervjuer  enligt  Denscombe  (2009)  generellt  anses  ha  en  hög  svarsfrekvens.  En  annan 
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anledning var att vi ville vara säkra på att respondenterna skulle vara lämpliga representanter 

för vår forskning. Vi ville med andra ord säkra att de svar vi skulle få på intervjuerna kom 

från kassapersonal inom banksektorn. 

 
 

Intervjuer som utförs ansikte mot ansikte ger forskaren en direkt kontakt med respondenten, 

vilket gjorde att vi i mångt och mycket kunde avläsa om våra respondenter gav oss oriktig 

information (Denscome, 2009). Den direkta kontakt som fanns mellan oss och respondenterna 

gjorde att vi omedelbart kunde bekräfta den information som gavs (Denscombe, 2009). 

Respondenten kände då att hen var inne på rätt spår och fortsatte utveckla sin information. 

Intervjuerna gav oss detaljerad och fyllig information om vårt ämne. 

 
 

Intervjuer ansikte mot  ansikte kan  i  mångt  och  mycket  likna telefonintervjuer (Alvehus, 
 

2013). En fördel med att utföra en del av intervjuerna via telefon var att vi undkom en del 

kostnader i form av resor och restid (Denscombe, 2009). Däremot är det svårare att läsa av 

respondenterna och kunna avgöra om den information som de ger oss är korrekt. 

Gruppintervjun utgick från samma intervjuguide som resterande intervjuer, men vi forskare 

fick en större svarsfrekvens i form av svaren och åsikterna från två respondenter, istället för 

en (ibid.). 

 
 

En nackdel med vårt metodval är att det är mer kostsamt än andra metoder. Trots att det är en 

kostsam metod så anser vi att den inbyggda effektivitet som vi kunnat utnyttja varit värdefull 

för vår forskning (Denscombe, 2009). En annan nackdel med intervjuer är att 

databearbetningen kan vara oerhört tidskrävande. Att skriva ut, läsa och tolka intervjuerna i 

efterhand tar tid och kan vara ett tungt arbete (ibid.). Trots detta anser vi att intervjuer var den 

metod som lämpade sig bäst för vår undersökning. En hel del tid och arbete har lagts på att gå 

igenom och analysera intervjuerna gång på gång, men arbetet med transkribering har vi 

undvikit eftersom våra intervjuer inte har bandinspelats. 

 
 

4.1.1 Utförandet 
 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats. Fältanteckningar 

utfördes av intervjuaren som renskrevs i direkt anslutning till respektive intervju. Detta för att 

ingen information skulle gå förlorad på grund av att forskarens minne sviker och 

anteckningarna är otydliga (Denscombe, 2009). 
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På grund av att studiens ämne kan anses vara kontroversiellt och något känsligt, valde vi att 

inte använda bandinspelning under intervjuerna. Vi upplevde att det underlättade att få 

respondenter att medverka på intervjuerna vid löftet om att ingen bandinspelning skulle 

förekomma, samt att fullständig anonymitet skulle råda. Användande av bandinspelning kan 

enligt Alvehus (2013) störa respondenten och begränsa hens öppenhet. Vår uppfattning efter 

att ha frågat potentiella respondenter är att vi skulle ha svårigheter att få respondenterna att 

känna sig bekväma och tala ärligt kring studiens ämne. Vi var därför beredda att i vår studie 

helt förlita oss på vårt minne och våra anteckningar (Denscombe, 2009). 

 
 

4.1.2 Intervjuareffekten 
 

Under vårt arbete har vi i den mån det varit möjligt anpassat oss till den effekt vi som forskare 

kan ha på respondenterna. Även om vi varit medvetna om den påverkan vi kan ha så går den 

inte att eliminera den helt. Vi höll oss någorlunda passiva vid mötet för att få respondenten att 

öppna sig vilket ska underlätta enligt Denscombe (2009). 

 
 

Intervjuer ansikte mot ansikte medför många fördelar för resultatet, men samtidigt är det 

viktigt att ha i åtanke den påverkan som forskaren har i det personliga mötet (Denscombe, 

2009). Vi bedömer att vi i bästa mån har undvikit negativ påverkan på våra respondenter. 

Våra respondenter har inte märkvärt varit hämmade eller obekväma under intervjuerna som 

utförts. Detta innebär att vi som forskare inte har minskat kvaliteten på intervjuerna på grund 

av faktorer som till exempel åldersskillnader, kön eller etnisk bakgrund (ibid.). 

 
 
4.2 Urval 

 

Valet av respondenter har skett med hjälp av olika urvalstekniker samt andra påverkningar. 

Våra respondenter är framförallt utvalda med hjälp av subjektivt urval, snöbollsurval och 

geografiska begränsningar. När studien påbörjades var tanken att enbart utföra intervjuer 

ansikte mot ansikte, men under studiens gång insåg vi att det främst på grund av tidsmässiga 

begränsningar både för oss forskare och våra respondenter var nödvändigt att utföra en del 

intervjuer via telefon. Vi har dock mött samtliga respondenter i verkligheten vid inbokningen 

av mötet vilket vi anser kan ha påverkan för deras tillförlitlighet till oss forskare. Vi gjorde ett 

försök i att kontakta möjliga respondenter med ett större geografiskt avstånd men utan lyckat 

resultat. Vår uppfattning var att de inte kände sig bekväma med vilka vi var och tvekade på 

om löftet om anonymitet verkligen var sant. 
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Som forskare till studien har vi handplockat flera av respondenterna, vilket innebär att vi 

använt oss av ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Vi har med avsikt valt ut de 

respondenter som vi förväntat oss kunna ge värdefull data till vårt forskningsämne. Några av 

de respondenter som intervjuats hade vi en viss kännedom om gällande deras uppfattningar 

och tankar om penningtvätt. Detta gjorde att vi visste att de hade intressant information att ge 

oss (ibid.). 

 
 

Med hjälp av de handplockade respondenterna kunde vi sedan gå vidare med fler intervjuer 

genom ett snöbollsurval. De respondenter vi hade valt genom ett subjektivt urval gav oss 

sedan förslag på ytterligare en person som vi kunde intervjua (Alvehus, 2013). Upplevelsen 

av att utföra intervjun med en rekommenderad respondent var att det var relativt enkelt att 

komma nära och bygga upp ett förtroende eftersom någon bekant hade hänvisat till den 

personen (Denscombe, 2009). För att eliminera en negativ effekt som urvalstekniken kan 

innebära, det vill säga att fastna i ett nätverk där åsikterna är relativt lika, valde vi att endast 

gå ett steg från den förste respondenten (Alvehus, 2013). 

 
 

4.2.1 Respondenterna 
 

Respondenterna som vi intervjuade är personer som arbetar i kassan i svenska banker. Dessa 

har dagligen möjligheten att stöta på penningtvättsförsök i sitt arbete och därför är deras 

uppfattning relevant för studiens forskningsfråga. För att inte hänga ut någon person med hens 

åsikter och tankar har vi helt anonymiserat respondenterna. 

 
 
4.3 Beskrivning av intervjuguide 

 

För att besvara vår forskningsfråga och vårt syfte utformade vi en intervjuguide. Vi ville 

undersöka kassapersonalens förutsättningar i beslutsprocessen. Kassapersonalen ställs inför 

ett beslutsfattande varje gång de får i uppdrag av kunden att utföra en transaktion. Det hade 

varit att föredra att kassapersonalen handlade efter den rationella beslutsmodellen eftersom de 

då skulle fatta det beslut som lämpar sig bäst vid varje enskilt fall. Samtliga i organisationen 

är i detta fall eniga om målen och hur man ska uppnå dem. Men Hatch (2002) menar att det 

ofta uppstår missförstånd i ledet från strategiutformning och implementering av strategier. 

Detta eftersom utformningen av mål och strategier ofta sker högre upp i hierarkin och 

implementeringen lägre ner. Detta anser vi skulle kunna vara ett stort problem, men även en 

möjlig faktor till att de två storbankerna som nyligen blev fällda utförde felaktiga beslut. 
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När vi utformade vår intervjuguide har vi utgått från de tre olika beslutsteorierna som vi 

presenterar i beslutsteorin. Vi byggde upp vår intervjuguide med fyra olika områden som vi 

ville beröra för att matcha studiens syfte. Under varje område utformade vi förslag på frågor 

som kan vara lämpliga att ställa. Ordningen på områdena samt frågorna har varierats utifrån 

hur respektive intervju har utvecklats. En del respondenter talade mer fritt och vi behövde 

enbart bekräfta att de var på rätt spår. Andra respondenter var inte lika självgående utan vi 

som forskare fick lägga oss i och ställa flera följdfrågor för att få fram tillräcklig information. 

Nedan kommer vi presentera motiveringen av varje område i intervjuguiden. 

 
 

4.3.1 Frågor kring penningtvättslagen 
 

Tidigare forskning samt nyheter om de fällda storbankerna bevisar att penningtvätt i 

placeringsstadiet fortfarande är ett stort problem för bankerna i Sverige. Det är av stor vikt att 

få en uppfattning om de enskilda respondenterna upplever att det finns penningtvätt eller 

penningtvättsförsök i det dagliga arbetet. Deras svar inom detta område har stor betydelse för 

resterande av intervjuns områden. Enligt Garcia (2013) finns risken att en individ med gott 

självförtroende bortser från viss information och istället agerar utifrån egna värderingar. Vårt 

mål med detta område var att få klarhet i hur stor kunskap kassapersonalen verkligen har om 

penningtvättslagen. Vi ville också ta reda på deras uppfattning om det finns penningtvätt i stor 

utsträckning och om de anser det som problematiskt att förhålla sig korrekt i olika situationer. 

 
 

4.3.2 Frågor kring rapportering 
 

Rapportering är ett intressant område att ta reda på mer om eftersom man enligt polisen 

(2011) många gånger förbiser att rapportera misstänksamma transaktioner trots att det är 

lagstadgat. När det finns en misstänksam transaktion så är man enligt penningtvättslagen 

(2009:62) skyldig att lämna information i form av rapportering till finanspolisen. Det är därför 

av intresse att ta reda på om det finns tydliga rutiner för kassapersonalen för att hantera 

rapporteringen. Utför de själva rapporteringen och känner de sig säkra på hur de ska gå 

tillväga om en rapportering anses behövas. Det är även intressant att se om de har någon 

uppfattning av om man medvetet undviker att rapportera en misstänksam transaktion och vad 

som i så fall skulle ligga till grund för detta. 

 
 

4.3.3 Frågor kring kundrelationen 
 

Kundrelationen är särskilt intressant i anseendet att målen ofta är motstridiga i en organisation 
 

(Hatch,   2002).   Enligt   den   svenske   organisationsforskaren   Nils   Brunsson   tvingas 



Sjöberg & Turesson 

30 

 

 

 
 

beslutsfattaren  vid  den  rationella  beslutsprocessen  att  välja  mellan  alternativ  som  står  i 

konflikt med varandra, vilket skapar en osäkerhet hos individen. Detta är en intressant aspekt 

då det för bankerna gäller att ha goda relationer till sina kunder samtidigt som man måste vara 

uppmärksam på misstänksamheter i deras beteende och transaktioner. Något som kan vara en 

svår balansgång för många. Det är intressant att ta reda på om man värdesatte relationer så 

högt att man ibland blundar för åtgärder mot misstänksamma situationer. Alternativt att 

kassapersonalen  håller  hårt  i  regler  och  rutiner  medan  kunder  som  blir  ifrågasatta  inte 

tolererar det och antingen ställer till en stor scen, eller rent av byter bank. Därför har vi valt att 

ha ett område i vår intervjuguide om relationen till kunden. 

 
 

4.3.4 Frågor kring utbildning och egna rutiner 
 

Det är intressant att till analysen kunna av de tidigare nämnda områdena ha eventuella 

skillnader i utbildningar och rutiner i åtanke. Vi var intresserade av att veta om banker har 

olika utbildningsrutiner vad gäller penningtvätt. Eftersom vi tidigare var medvetna om att 

finansinspektionen har höga krav på bankerna gällande hur de ska förhålla sig till området, så 

var det även intressant att se om de olika bankerna hade utvecklat ytterligare rutiner eller om 

de känner sig nöjda med kraven som finns. Det är även av intresse att se hur ledningen 

förmedlar sina mål och eftersträvningar till de anställda. Samt att se om kassapersonalen 

känner att den utbildning de får är tillräcklig för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt eller 

om de själva känner att det finns motstridiga preferenser när det gäller organisationens mål, 

när de ska fatta sina beslut (Hatch, 2002). 

 
 
4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Denscombe (2009) är det vid presentation av forskningsresultat viktigt att kunna 

verifiera data och visa att den är riktig. Det finns i annat fall ingen mening med att läsa 

forskningen eftersom den då skulle sakna trovärdighet, eller reliabilitet, som det också kallas 

(Alvehus, 2013). För att säkerställa att data är reliabel är det viktigt att mätinstrumentet vi 

forskare använder oss av är tillförlitligt. Att ett mätinstrument är tillförlitligt innebär att det är 

konsekvent, det vill säga producerar samma data gång efter gång (Denscombe, 2009). Enligt 

Alvehus (2013) ska forskningen helst kunna göras om med en annan forskare, men ändå 

producera samma resultat. Om man som forskare kan uppnå konsekvent resultat kan man 

påstå att forskningen är reliabel (ibid.) 
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Mätinstrumentet i vårt fall är de intervjuer vi genomfört och vid denna typ av metod finns det 

alltid en risk för inslag av subjektivitet. Det är svårt för oss som forskare att vara helt 

objektiva i vår mätning, vilket gör att samma typ av mätning skulle kunna ge annorlunda svar 

med en annan forskare (Denscombe, 2009). På så sätt finns en risk att studiens reliabilitet 

minskar med intervjuer som metod. Därför är det viktigt att vi är medvetna om problemen 

som kan uppstå och så långt det går försöker göra en objektiv tolkning av data. 

 
 

Förutom att uppnå reliabilitet är det viktigt att data och metoder anses riktiga och träffsäkra 

(ibid.). Vi som forskare måste säkerställa att data reflekterar verkligheten och täcker den 

forskningsfråga som undersökts. Om vi kan vi uppnå detta, kan vi påstå att vårt resultat har 

hög validitet (Alvehus, 2013). Det finns enligt Alvehus (2013) en risk att mätningen uppnår 

hög reliabilitet utan att den uppnår hög validitet. Då vår forskningsfråga handlar om att 

studera människors egna uppfattningar, kan vi vara relativt säkra på att den data vi samlat in 

stämmer överrens med det vi avsåg att mäta. Detta eftersom vi genom intervjuer som metod 

har låtit respondenterna uttrycka sina egna uppfattningar och känslor (Denscombe, 2009). 

 
 
4.5 Etiska principer 

 

Etik handlar om vad man bör eller kan göra (Olsson & Sörensen, 2011). Vi kommer nu 

presentera hur vi har gjort för att inte bryta mot någon av de enligt Olsson och Sörensen 

(2011) grundläggande etiska principerna som gäller i relationer mellan människor. 

Förklaringarna är grundade på den tolkning vi har gjort av principerna. 

 
 

• Autonomiprincipen: under arbetet har vi tagit hänsyn till våra respondenter och deras 

förmågor. Våra intervjuer formulerades med ett lämpligt språk som passar inom vårt 

urvalsområde, trots att respondenterna har olika bakgrunder. 

• Godhetsprincipen:   avsikten   med   vår   forskning   är   att   uppmärksamma   hur 

kassapersonalen i banker upplever deras relation till penningtvätt i det dagliga arbetet. 

Med detta har vi inte för avsikt att skriva en manual om hur man ska göra för att 

lyckas med penningtvätt. För att inte bidra med den skada det sistnämnda skulle kunna 

innebära har vi varit noggranna med att formulera intervjufrågor som ger de svar vi 

eftersöker vid empiriinsamlingen. Vi har också varit noggranna i presentationen av 

den insamlade empirin. 

• Principen  att  inte  skada:  vi  har  respekterat  våra  respondenters  integritet  och 

värderingar i så stor utsträckning som varit möjlig. Samtliga respondenter har därför 
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fått läsa igenom intervjun efter att vi sammanställt den. Genom att visa respondenterna 

respekt och till största del varit passiva intervjuare bedömer vi att vi inte har gjort 

någon personlig skada. Vi har i forskningen även givit respondenterna fullständig 

anonymitet för att ingen utomstående ska kunna kontakta respondenterna angående 

deras svar. 

• Rättviseprincipen:  vårt  mål  med  intervjuerna  har  varit  att  samla  in  fakta  från 

kassapersonalen i banksektorn för att få en överblick över deras uppfattning om det 

dagliga arbetet mot penningtvätt. Vi har vid alla intervjuer presenterat syftet med 

forskningen för respektive respondent. Detta innebär att samtliga deltagare har varit 

fullständigt medvetna om ämnet och forskningens syfte och på så sätt har de haft 

möjlighet att avböja intervjun. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi den empiri vi samlat in med hjälp av intervjuer. Kapitlet 

innehåller empiri från de fyra olika intervjuområdena penningtvättslagens påverkan, 

rapportering, utbildning och egna rutiner samt kundrelationen. 

 
 
5.1 Penningtvättslagens påverkan 

 

Flera av respondenterna tycker att penningtvättslagen har en mer eller mindre påverkan på det 

dagliga arbetet i kassan. Lagens påverkan märks till exempel då en kund kommer med en 

större insättning, eftersom det då krävs att kunden uppvisar kvitto eller annan form av 

redovisning på var pengarna kommer ifrån. Finns inte kvitto men kunden ger en godtagbar 

förklaring på var pengarna kommer ifrån, fylls istället en transaktionsupplysning
4 

i. Vad som 
 

räknas som en större insättning varierar något mellan bankerna, men gränsen ligger mellan 

fem- och femtontusen kronor. Denna gräns är inte fast, berättar flera av respondenterna. 

Istället får man ofta gå på magkänslan och ibland kan kunden få uppvisa kvitto samt fylla i en 

transaktionsupplysning, trots att beloppet understiger beloppsgränsen. En av respondenterna 

berättar att lagens påverkan har blivit större med tiden, eftersom rutinerna kring penningtvätt 

blir striktare. 

 
 

En av respondenterna tycker att penningtvättslagen påverkar det dagliga arbetet i form av den 

kundkännedom som enligt lagen måste upprättas vid varje ny kundanslutning. Detta görs för 

att man ska ha en bättre kännedom om sina kunder och på så sätt lättare kunna förhindra att 

penningtvätt sker. Endast en av respondenterna anser att penningtvättslagen inte har någon 

större påverkar på det dagliga arbetet. Respondenten anser att hen är medveten om vad som 

förväntas av kassapersonalen i arbetet mot penningtvätt och använder istället sin rutin. 

 
 

Samtliga respondenter känner sig säkra i sin roll och anser sig veta vad som förväntas av dem 

i arbetet mot penningtvätt.  Flera uttrycker att lagen finns i ”bakhuvudet” och man vet hur 

man ska agera vid misstanke om penningtvätt. Att respondenterna vet vad som förväntas av 

dem beror enligt dem själva på att de har gjort och löpande gör utbildningar i ämnet. Flera av 

respondenterna  berättar  att  trots  det  finns  lagar  och  regler  man  måste  följa,  finns  det 

situationer  där  man  tvingas  gå  på  magkänslan.  ”Det  handlar  om  känslan”,  säger  en  av 

 
4 

En transaktionsupplysning är en blankett som fylls i av kunden vid större insättningar. Vad som räknas som 
större insättningar kan variera mellan olika banker. Transaktionsupplysningen fungerar som ett underlag för 
insättningen och innehåller information om pengarnas ursprung. 
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respondenterna. Ibland tycker man att något känns konstigt och man väljer då att kontrollera 

situationen, trots att det inte finns misstanke om penningtvätt. Det kan till exempel vara så att 

en kund kommer med en mindre insättning och trots att den inte överstiger beloppsgränsen, 

ställer man frågor om var pengarna kommer ifrån eftersom man har en dålig magkänsla. Flera 

av respondenterna säger att det också kan vara så att en kund kommer in med en summa 

pengar som överstiger beloppsgränsen, men om kunden är känd och ger en rimlig förklaring 

på   var   pengarna   kommer   ifrån,   genomförs   insättningen   ändå.   Ett   par   stycken   av 

respondenterna tycker därför att det borde finnas en fast beloppsgräns, istället för att bankerna 

eller kontoren själva ska sätta en ungefärlig gräns. Det hade gjort att kassapersonalen inte 

behöver gå på magkänslan i så stor utsträckning utan de hade istället kunnat luta sig mot 

gränsen. 

 
 

Majoriteten av respondenterna tycker att ett problem penningtvättslagen kan skapa är arga 

kunder. Många kunder kan bli arga och irriterade när kassapersonalen ställer frågor om var 

pengarna kommer ifrån och om det finns kvitto som underlag. En av respondenterna säger att 

kunden kan tycka att kassapersonalen är löjlig och anklagande när frågorna ställs. ”Det är väl 

okej, jag brukar ju vara här”, är en kommentar som brukar dyka upp. En annan respondent 

menar att det är de ”vanliga” kunderna som är de svåraste att hantera, eftersom att de i många 

fall inte förstår varför de måste uppvisa kvitto på var pengarna kommer ifrån. Men 

respondenterna menar också att det blir enklare med tiden; har man stått i kassan ett tag vet 

man hur man ska agera i olika situationer och då blir det lättare att hantera irriterade kunder. 

 
 
5.2 Rapportering 

 

Ingen av respondenterna har någon gång själv gjort en rapportering av misstanke för 

penningtvätt, men det finns i något fall andra på kontoret som har gjort det. Flera av 

respondenterna har däremot hamnat i situationer där den närmaste chefen har rådfrågats om 

hur en misstänksam transaktion ska hanteras. I de fall där man känner sig osäker på hur man 

bör agera kan det hjälpa att diskutera situationen med en kollega eller med chefen, säger flera 

av respondenterna. Flera av respondenterna har hamnat i sådana situationer där en kund 

kommer med en större summa pengar utan underlag för var pengarna kommer ifrån. I någon 

av dessa situationer har transaktionen stoppats. I andra fall har transaktionen genomförts, 

eftersom att det visade sig att kunden var känd och gav en godtagbar förklaring för pengarnas 

ursprung. 
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En av respondenterna menar att det finns en risk med de undantag som görs, eftersom man 

aldrig säkert kan veta vilken typ av personer som sysslar med penningtvätt. Även den 

trevligaste kunden kan ha saker att dölja. Respondenten berättar också att när det är mycket 

att göra i kassan kan det hända att man låter bli att göra en transaktionsupplysning, om kunden 

istället ger en rimlig förklaring på var pengarna kommer ifrån. 

 
 

Dokumentationen som krävs i samband med rapportering av misstänksamma transaktioner 

kan vara tidskrävande. Detta kan eventuellt avskräcka från att fullfölja rapportering, menar en 

av respondenterna. Respondenten påpekar dock att hen hade genomfört en rapportering, om 

det skulle behövas. Ytterligare en respondent menar att det finns en risk för att rapportering 

undviks,  eftersom  hen  kan  tänka  sig  att  det  är  jobbigt  att  genomföra  en  fullständig 

rapportering. Istället händer det att personalen ”ser mellan fingrarna” och godtar en förklaring 

på var en större summa pengar kommer ifrån. Vidare berättar en respondent att som ny i 

banken, visste hen inte hur man agerar vid misstanke om penningtvätt. 

 
 
5.3 Utbildning och egna rutiner 

 

Samtliga respondenter genomgår en utbildning i hanteringen av penningtvätt cirka en gång 

om året. Utbildningarna sker elektroniskt via ett utbildningsprogram. En av respondenterna 

förklarar att deras utbildning till största del består av olika case för att avslutas med ett test. 

För att utbildningen ska räknas måste man bli godkänd på testet. Övriga respondenter vill inte 

gå in mer på innehållet i deras utbildningar. Utefter våra svar ser vi att bankerna har ett 

likartat sätt att hantera uppdatering av personalens penningtvättskunskaper. 

 
 

Samtliga banker lyder under finansinspektionen men flera av respondenterna uppger att deras 

bank även satt upp en egen policy som man ska följa. Endast en respondent som berättar att 

det inte finns någon egen policy i banken, åtminstone inte vad hen själv känner till. Däremot 

finns alla arbetssätt de ska rätta sig efter att hitta på den interna hemsidan. Den största likheten 

mellan bankerna är att kassapersonalen vid insättningar frågar vilket ursprung pengarna har. 

Drygt hälften av respondenterna har en riktlinje för när man ska ta en så kallad 

transaktionsupplysning på en kund. Även om utformningen inte är likadan så är poängen att 

kunden skriver ner varifrån pengarna kommer och önskvärt är om den kan komplettera med 

ett intyg. Ett intyg kan vara ett kvitto om kunden till exempel har sålt en bil. Eftersom det i 

dessa fall är en riktlinje kan kassapersonalen själva i vissa fall göra en bedömning av om de 

ska ta upplysningen eller inte. 
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Majoriteten av de intervjuade säger att de näst intill alltid låter kunden fylla i 

transaktionsupplysningen, eftersom man då kan känna att man gjort den del man kan. En 

respondent förklarar att det kan vara okej att inte ta en transaktionsupplysning när en kund gör 

en större insättning, men det innebär även att man som personal måste kunna argumentera för 

sitt val att avstå transaktionsupplysningen. Ungefär hälften av respondenterna tycker att det 

skulle vara skönt med en fast beloppsgräns där man alltid gör en transaktionsupplysning, 

eftersom då skulle diskussionen inte bli så stor med kunden. Då hade man kunnat man 

hänvisa till de krav man har på sig i sitt arbete. 

 
 

En annan viktig del som några av respondenterna tar upp är begreppet att ”lära känna sin 

kund”. Bankerna har lite olika syn på processen men samtliga har en skyldighet att lära känna 

kundens finansiella beteende. Enligt penningtvättslagen (2009:62) finns ett krav på att 

verksamhetsutövare genomför en kundkännedom
5 

till exempel vid nya affärsförbindelser. 

Enligt vad respondenterna berättar är samtliga banker noggranna med att genomföra en 

kundkännedom, då det behövs. 

 
 
5.4 Kundrelationen 

 

Respondenterna upplever eller tror inte att relationen med kunden påverkas avsevärt för att 

man ifrågasätter exempelvis en större insättning eller transaktion. Samtidigt så finns det en 

viss tveksamhet och hänvisning från flera att man tror att många andra med samma 

arbetsuppgifter kringgår penningtvättslagen av olika anledningar. Respondenterna säger att de 

själva inte gör dessa undantag utan de ställer alltid frågan om var pengarna kommer ifrån eller 

ber kunden fylla i en transaktionsupplysning när det behövs. Men efter lite diskussion berättar 

en del av respondenterna att det har hänt att de gjort undantag från penningtvättslagen vid 

något tillfälle, men de flesta menar på att man inte bör göra det. En respondent gör ett 

exempel där hen förklarar att det kan vara den man minst anar som av någon anledning har 

börjat med penningtvätt och hen anser därför att det är viktigt att ställa frågor till alla kunder. 

 
 

Flera av respondenterna berättar att deras uppfattning är att när en kund visar irritation eller 

protesterar, beror det på att kunden har något att dölja. Detta kan leda till att man blir mer 

trygg i sitt beslut att låta kunden förklara pengarnas ursprung. När kassapersonalen förklarar 

 
5 

En kundkännedom innebär att verksamhetsutövaren vid varje ny affärsförbindelse kontrollerar kundens 
identitet genom identitetshandling, samt samlar in information om affärsförbindelsens syfte och art. 
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för kunden i vilket avseende man är tvungen att ställa frågor brukar de kunder som inte döljer 

något acceptera frågorna och blir ofta till och med förstående. Flera av respondenterna säger 

även att de tror det kan finnas de som undviker kontroller av pengarnas ursprung i rädsla för 

att förlora en kund. De berättar att det kan kännas jobbigt att begära en transaktionsupplysning 

av en kund när man är nyanställd i banken. 

 
 

Vi frågade respondenterna om de hade föredragit en fast beloppsgräns från finansinspektionen 

som samtliga banker måste följa. Flera av respondenterna svarade snabbt och var säkra på att 

de tyckte att det hade varit bra; då hade man haft något ytterligare starkare att hänvisa till, om 

kunden blir irriterad. En av respondenterna tycker inte att det finns något behov eftersom det 

fungerar bra som det är. Den nackdel med beloppsgränsen som en del av respondenterna 

pratar om är att det tar tid att fylla i transaktionsupplysningen och när man är säker som 

kassapersonal  på  att  pengarna  är  rena,  så  känns  det  överflödigt  med  en 

transaktionsupplysning. 



Sjöberg & Turesson 

38 

 

 

 
 

6. Analys 
 

I kapitel 6 analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen, men 

analysen innehåller också nya empiriska upptäckter. Precis som föregående kapitel är detta 

kapitel indelat i fyra olika delar, utefter intervjuernas fyra olika teman. 

 
 
6.1 Penningtvättslagens påverkan 

 

Förutom några få oklarheter verkar respondenterna veta vad som förväntas av dem i arbetet 

mot penningtvätt. Flera uttrycker att lagen finns i ”bakhuvudet” och man vet hur man ska 

agera vid misstanke om penningtvätt. Det kan vara så att samtlig kassapersonal i svenska 

banker arbetar korrekt i frågan eller att vi har lyckats träffa exemplariska medarbetare från de 

olika bankerna. Men faktum är att flera svenska banker har fått upprepad kritik för sin 

bristande hantering av penningtvätt. Uppenbarligen är det något i hanteringen som brister. 

Genom en analys av den insamlade empirin kan vi konstatera att kassapersonalen i de flesta 

fall arbetar på ett korrekt sätt, utifrån den utbildning de har fått. Bristerna i hanteringen 

uppstår istället på annat håll. 

 
 

Enligt den rationella beslutsmodellen ligger information och analys av ett problem bakom ett 

beslut (Hatch, 2002). Utefter den information som finns tar beslutsfattaren ett beslut och 

agerar efter det. Men precis som Herbert Simon menade med sitt ifrågasättande av den 

rationella beslutmodellen är informationen ofta ofullständig och felaktig. På grund av 

begränsningar som till exempel tid kan en individ inte fatta ett fullständigt rationellt beslut. 

Vid misstanke om penningtvätt har kassapersonalen oftast inte tid att samla in fullständig 

information för att kunna agera enligt den rationella beslutsmodellen. Har då kassapersonalen 

i förväg inte fått tillräcklig information och utbildning i hur de ska agera vid misstanke om 

penningtvätt, kan förutsättningarna minska för att kunna förhindra penningtvätt. Förutom 

begränsningar som tid och tid och ofullständig information, kan beslutsfattaren begränsas av 

sin egen förmåga att bearbeta tillgänglig information. Därför är det mer troligt att 

kassapersonalen följer den begränsat rationella beslutsmodellen. 

 
 
För nyanställd kassapersonal kan lätt en osäkerhet uppstå. Precis som De Koker (2009) menar 

finns det svårigheter med att följa den riskbaserade regleringen. Eftersom tanken med en 

riskbaserad reglering är att de finansiella instituten själva ska identifiera fall som innebär hög 

risk och  agera utefter detta, kan det bli oerhört svårt för en  nyanställd att veta hur det 
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riskbaserade förhållningssättet ska användas. Vidare menar De Koker (2009) att den största 

utmaningen ligger i att identifiera fall med låg risk, då även dessa fall kan vara av betydelse. 

Enligt respondenternas svar blir det med tiden lättare att följa sin magkänsla och på så sätt 

kunna identifiera kunder som innebär en risk för banken. Men det finns såklart en risk att 

magkänslan är fel. Flera av respondenterna berättar att större transaktioner kan tillåtas då 

kunden  är  känd  och  ger  en  godtagbar  förklaring  för  pengarnas  ursprung.  Men  trots  att 

kassapersonalen  anser  att  dessa  kunder  innebär  en  låg  risk,  finns  inga  garantier.  Även 

lågriskkunder kan genomföra penningtvätt. 

 
 
Med detta sagt ser vi här en möjlighet till ett dilemma som kan uppstå, särskilt för nyare 

personal. Ny personal har troligtvis en rädsla för att göra fel och är därför noggrann med att 

inte ta emot större insättningar där det inte finns någon form av redovisning. Av vad 

respondenterna har sagt vet vi nu att kunden lätt kan bli arg och irriterad. Detta kan skapa 

ännu mer osäkerhet hos den nya personalen som förmodligen inte vill göra någon upprörd. 

Flera av respondenterna berättar att man tar hjälp av en kollega eller av chefen, då man är 

osäker i en situation. Den riskbaserade regleringen kan därför vara en bidragande faktor till 

osäkerheten som uppstår hos kassapersonalen. Finansiella institut måste själva förstå när risk 

för penningtvätt kan uppstå och kravet på en intern reglering är därför stort (Hannan & Ross, 

2007). Den är inte alltid lätt för den enskilde medarbetaren att avgöra när och var risk för 

penningtvätt kan uppstå. 

 
 

Hatch (2002) menar att då alla i en organisation är eniga om målen och hur man ska nå dem, 

lämpar sig den rationella beslutsmodellen. I sådana fall kan osäkerheten hos beslutsfattare 

minska. Men Brunsson ställer sig emot detta resonemang och menar istället att den rationella 

beslutsmodellen kan skapa osäkerhet hos beslutsfattare. Enligt den rationella beslutsprocessen 

tvingas en beslutsfattare välja mellan alternativ som står i konflikt med varandra och det är 

just detta som skapar osäkerhet, menar Brunsson. Att beslutsfattaren behöver ifrågasätta det 

valda alternativet kan lätt sänka engagemanget och motivationen. Denna osäkerhet som 

Brunsson belyser kan vi känna igen från flera av de respondenter vi intervjuade. Många 

gånger tvingas kassapersonalen ta ett beslut om en större summa pengar ska tas emot, eller 

inte. Oavsett vilket beslut som tas, är det lätt att ifrågasätta. Väljer individen att ta emot 

pengarna trots viss misstanke, finns en osäkerhet om det verkligen var legalt intjänade pengar. 

Väljer individen istället att inte ta emot pengarna, finns en risk att kunden blir missnöjd och 

istället ifrågasätter man detta beslut. För att komma ifrån denna osäkerhet menar Brunsson att 
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beslutsfattaren endast bör beakta positiva konsekvenser av det valda alternativet. Det finns en 

risk med att agera efter den irrationella beslutsmodellen som Brunsson förespråkar, eftersom 

att negativa konsekvenser inte beaktas. 

 

 
6.2 Rapportering 

 

Ingen av de tillfrågade respondenterna hade själv gjort en rapportering om misstanke av 

penningtvätt. Däremot säger flera att de hamnat i situationer där misstanke om penningtvätt 

har funnits. Kassapersonalen har en skyldighet att rapportera misstanke om penningtvätt, men 

frågan är varför så få gör det. Flera av respondenterna berättade att när det uppstår osäkerhet 

kring hur man bör agera, tillfrågas närmsta chef om råd. Egentligen bör väl kassapersonalen 

vara tillräckligt informerade i förväg, så att det inte uppstår osäkerhet i liknande situationer. 

Här ser vi ett exempel på begränsad rationalitet. Precis som Simon förespråkade begränsas en 

beslutsfattare i sitt försök att vara rationell. En stor begränsning kan vara ofullständig och 

felaktig information (Hatch, 2002), vilket verkar stämma in på de intervjuade respondenterna. 

Trots att ingen av de intervjuade uttryckligen sa att de inte har fått information kring hur 

rapportering ska göras, var det inte heller någon som förklarade hur man verkligen gör det. 

 
 

Enligt penningtvättslagen (2009:62) är berörda aktörer skyldiga att lämna uppgifter om 

misstänksamma transaktioner. Dessa uppgifter ska lämnas till Finanspolisen i form av en 

rapportering om den misstänkta transaktionen. Skyldigheten att rapportera misstänksamma 

transaktioner förbises alltför ofta och år 2011 var det endast 1 % av de berörda 

verksamhetsutövarna som rapporterade (Polisen, 2011). Det är svårt att fastställa varför 

rapporteringsskyldigheten inte tas på allvar, men Polisen (2011) tror det beror på att det är 

svårt att avgöra vad som sorteras in under kategorin penningtvätt. Det är troligt att 

kassapersonalen i många fall tycker det känns som en överdrift att rapportera. Det skulle 

också kunna vara så att en rapport anses vara tidskrävande och därför tar man sig inte tid till 

att göra den. Men framförallt tror vi att det låga inflödet av rapporter till Finanspolisen beror 

på att kassapersonalen i många fall inte vet hur en rapportering ska göras. 

 
 

Förutom begränsningar som ofullständig och felaktig information, kan begränsningar som tid 

och pengar hindra en beslutsfattare (Hatch, 2002). Några respondenter förklarade att 

dokumentationen som krävs vid misstanke om penningtvätt kan vara tidskrävande, vilket 

eventuellt kan avskräcka kassapersonalen från att göra en fullständig rapportering. Om då 

beslutsfattaren i förväg inte har fått tillräcklig information, finns det inte tillräckligt med tid 
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för att samla in nödvändig information när väl ett beslut om rapportering ska tas. Istället ”ser 

man mellan fingrarna”, som en respondent uttryckte det, och struntar i att genomföra 

rapporteringen. Här ser vi återigen ett exempel på begränsad rationalitet, eftersom 

beslutsfattaren begränsas av olika faktorer. 

 
 
6.3 Utbildning och egna rutiner 

 

Vi reflekterar över att de flesta bankerna har snarlika riktlinjer och respondenterna känner sig 

i de flesta fall trygga med dem. Samtidigt så är penningtvätt fortfarande ett stort problem hos 

bankerna och första steget i penningtvättsprocessen är som tidigare nämnt placeringsstadiet, 

då de svarta pengarna ska placeras i banken. Därför är det ofta kassapersonalen som har den 

största möjligheten att förhindra att pengar placeras i det finansiella systemet. Det medför att 

kassapersonalen har ett stort ansvar i bekämpningen av penningtvätt. Om det ska finnas en 

chans att stoppa penningtvätten krävs det att kassapersonalen får tillräcklig utbildning i hur de 

ska agera vid misstanke om penningtvätt. Om det finns en osäkerhet och en bristande kunskap 

i hur man ska agera kan det bli ytterst svårt att på ett effektivt sätt motverka och bekämpa 

penningtvätt. 

 
 

Det kan vara svårt att få tillräcklig kunskap genom att enbart läsa lagen och därför är det 

viktigt att bankerna har upprättat egen policy vad gäller hanteringen av penningtvätt (de 

Koker, 2009). Bankerna har på så sätt en frihet i att designa egna regelverk, men viktigt är 

såklart att de interna regelverken möter de lagstadgade kraven. Samtliga respondenter verkar 

veta hur de ska agera men det finns en del oklarheter i vilka krav finansinspektionen och 

lagen ställer och vilka banken sätter själv. Återkommande hos respondenterna är en viss 

osäkerhet om vad bankens policy verkligen säger. Ingen av respondenterna kunde ge en 

utförlig förklaring på bankens policy. Uppenbarligen är det något i hanteringen av 

penningtvättsfrågor som brister, med tanke på respondenternas osäkerhet sam den kritik 

Finansinspektionen har utfärdat (2015). Det kan vara så att utbildning i penningtvättsfrågor 

inte genomförs tillräckligt ofta, vilket gör att informationen inte hålls färsk. Det skulle också 

kunna vara så att det är kommuniceringen av bankens policy som brister och att den inte är 

tillräckligt tydlig. 

 
 

Troligtvis är kommunikationsproblem en bidragande faktor till den bristande hanteringen av 

penningtvättsfrågor och då särskilt gällande utbildning och policys. Precis som Hatch (2002) 

menar kan kommunikationsproblem uppstå vid implementering av strategier. Detta eftersom 
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att utformande av strategier ofta sker högre upp i hierarkin medan implementering av 

strategierna sker längre ner. Kommunikationsproblemen kan visa sig på två sätt. Det ena är att 

implementerarna, det vill säga kassapersonalen, inte förstår vad utformarna menar. Det andra 

problemet är då utformarna inte har förståelse för vad kassapersonalen som ska implementera 

strategierna kan göra. Kommunikationsproblem som dessa skulle kunna leda till att 

kassapersonalen tappar motivationen och slutar bry sig om att implementera strategierna. Om 

detta skulle inträffa innebär det att bankens policy inte efterföljs, vilket självklart kan resultera 

i att arbetet mot penningtvätt misslyckas. Det var ingen av respondenterna som uttryckligen sa 

att de inte förstår vad implementerarna menar med sina utbildningar och policys, men den 

tveksamhet som fanns i svaren gällande vad bankens policy verkligen säger tyder på att viss 

kommunikationsbrist finns. 

 
 
6.4 Kundrelationen 

 

Innan studiens början hade vi en uppfattning om att en anledning till att kassapersonalen gör 

undantag från penningtvättslagen, är kundrelationens negativa påverkan. Litar vi på att våra 

respondenter är fullt ärliga i vår studie så verkar detta inte ha någon större påverkan. Detta 

eftersom respondenterna kring ämnet kundrelationen ger oss liknande svar. Det är ingen av 

respondenterna som tycker att kundrelationen påverkas märkbart av penningtvättslagen. Det 

finns dock en viss tveksamhet från flera respondenter. Dessa menar att de tror att annan 

kassapersonal ibland kringgår penningtvättslagen med anledning av rädslan att förlora en 

värdefull kund. 

 
 

Är det så att vissa inom banken har målet att följa regleringen medan andra har kundnöjdheten 

som   viktigaste  mål,   är  målen   motstridiga.   Enligt   Hatch   (2002)   är  en   enighet   om 

organisationens mål ett krav för den rationella beslutsmodellen. Är organisationens mål 

däremot motstridiga lämpar sig snarare den begränsat rationella modellen. Visserligen säger 

vissa respondenter att de misstänker att annan kassapersonal sätter kundnöjdheten framför 

penningtvättslagen, vilket tyder på att alla inte är överrens om bankens mål. Om detta är fallet 

passar den begränsat rationella modellen in. Men för dessa resonemang finns inga bevis och 

vi bedömer att kassapersonalen sätter stor vikt vid att följa regleringen. 

 
 

Vi upplever att det hos en del respondenter finns lite motsägelser. Majoriteten upplever att de 

alltid behandlar alla kunder lika vid en insättning eller transaktion på banken. Samtliga kunder 

ska  lämna  information  om  pengarnas  ursprung,  menar  respondenterna.  Samtidigt  menar 
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respondenterna att de vill ha en fast beloppsgräns för då skulle man som en av respondenterna 

sa ta transaktionsupplysningen även på ”vanliga” människor och inte endast på de 

misstänksamma kunderna. En respondent tycker att en fast beloppsgräns hade varit bra, 

eftersom man då inte kan undvika att göra transaktionsupplysningen, utan den måste 

genomföras på samtliga kunder som vill göra en insättning som överstiger beloppsgränsen. 

 
 

Att en transaktionsupplysning inte alltid görs behöver nödvändigtvis inte vara negativt. Precis 

som Hannan och Ross (2007) påpekar är syftet med ett riskbaserat förhållningssätt att 

minimera kostnader och öka effektiviteten hos finansiella institut. Vidare kan en riskbaserad 

reglering minska den onödiga rapporteringen och istället medföra att fokus läggs vid 

misstänksamma transaktioner. Kassapersonalen arbetar utefter den riskbaserade regleringen 

då de låter bli att göra en transaktionsupplysning på de kunder där misstanke om pennigtvätt 

inte finns. Det kan såklart vara svårt att med säkerhet veta att en kund talar sanning, men som 

en av våra respondenter uttryckte det handlar det ibland om att gå på känslan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ 
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7. Slutsatser 
 

I det sjätte och sista kapitlet presenterar vi de slutsatser vi har dragit av analysen och på så 

sätt svarar vi på vår forskningsfråga. Vidare redogör vi för vårt teoretiska samt etiska bidrag. 

Därefter följer en reflektion över vilka begränsningar studien har. Kapitlet avslutas med 

förslag på framtida forskning. 

 
 
7.1 Slutsats 

 

Med tanke på den senaste kritiken som kommer från Finansinspektionen (2015), är det 

uppenbarligen något i bankernas arbete för att förhindra penningtvätt som brister. Svenska 

banker har fått upprepad kritik för dålig hantering av penningtvätt, samtidigt anser sig 

kassapersonalen vara säkra i sin roll som bankernas grindvakter. Det är ju trots allt 

kassapersonalen som har den största möjligheten att i banksektorn förhindra placering av 

svarta pengar i det finansiella systemet. Vår studie visar att kassapersonalen aktivt arbetar för 

att förhindra penningtvätt, i den mån de har förutsättningar för. Med detta menar vi inte att det 

inte finns möjlighet till förbättring. Kassapersonalen hade säkert kunnat göra mer i arbetet 

mot penningtvätt, om de bara visste vad de skulle göra. 

 
 

Studien visade att det finns ett problem kring hanteringen av misstänkta penningtvättsfall. 

Flera av respondenterna har diskuterat tveksamma situationer med chefen, men ingen har 

själv gjort en rapportering. Samtliga respondenter förklarar att de vet hur en rapportering ska 

utföras och den ska utföras när en misstänksam situation uppstår. Trots detta rapporterar de 

inte själva, utan väljer att diskutera och sedan lämna över ärendet till chefen. Detta tyder på 

att det finns en osäkerhet hos kassapersonalen som gör att de inte fullföljer ärendet själva. 

Beslutsmodellen är inte tillräckligt tydlig för att kassapersonalen ska känna sig trygga i hur 

rapporteringen av misstänksamma transaktioner ska hanteras. 

 
 

Vi kan se ett samband mellan det låga inflödet av rapporteringar och kassapersonalens 

osäkerhet kring hantering av rapporteringar. Beslutsmodellen som bäst kan förklara 

kassapersonalens agerande när det gäller rapportering, är den begränsat rationella modellen. 

Detta  eftersom  kassapersonalen  begränsas  i  sitt  beslut  av  faktorer  som  ofullständig 

information, samt brist på tid. Precis som Hatch (2002) menar begränsas beslutsfattaren av 

olika faktorer i sitt försök att vara rationell. I förväg har kassapersonalen inte fått fullständig 

information kring hur rapportering av misstänksamma transaktioner ska göras. Det finns inte 
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heller tid nog att ta reda på nödvändig information, när kunden väl står framför kassan och vill 

genomföra en transaktion. Så istället för att göra en rapportering när det behövs, låter man bli 

på grund av de begränsningar som finns. 

 
 

Den begränsat rationella modellen kan förklara kassapersonalens agerande då ett beslut om 

rapportering ska tas, men modellen är inte den enda som kan användas för att förklara 

kassapersonalens förutsättningar. Då alla i organisationen är eniga om vilka mål som finns 

och hur man ska nå dem, passar den rationella beslutsmodellen in (Hatch, 2002). Några av de 

respondenter vi intervjuade verkade säkra i sin roll och menade att de alltid följer 

penningtvättslagen, oavsett hur kunden reagerar. Om detta är fallet för all kassapersonal inom 

samma organisation, finns ingen eller liten risk för motstridiga mål. Vår studie visade dock att 

det i alla situationer inte är glasklart vilket som är det viktigaste målet, och därför passar den 

rationella beslutsmodellen inte fullt ut som förklaring för kassapersonalens agerande. 

 
 

Den irrationella beslutsmodellen skiljer sig en del från den rationella samt den begränsat 

rationella modellen.  Agerar en  beslutsfattare efter denna modell  beaktas  enligt  Brunsson 

endast de positiva konsekvensera av det valda alternativet, för att slippa ifrågasätta beslutet. 

Flera av respondenterna menade dock att det är svårt att veta något med säkerhet, när man 

ibland tvingas gå på känslan. Det är också så att ett felaktigt beslut kan få negativa 

konsekvenser   och   därför   är   det   svårt   att   helt   bortse   från   dessa.   Den   irrationella 

beslutsmodellen  är  inte  helt  passande  att  använda  som  förklaring  för  kassapersonalens 

agerande och förutsättningar. 

 
 

Precis som Herbert Simon förespråkade begränsas en beslutsfattare av olika faktorer. Vår 

studie visar att kassapersonalen främst begränsas i sina beslut av faktorer som ofullständig 

information  samt  tidsbrist.  Dessa  begränsningar  gör  även  att  förutsättningarna  för  att 

förhindra  penningtvätt  påverkas.  Det  kan  vara  svårt  för  en  beslutsfattare  att  agera  helt 

rationellt och komma undan begränsningar som dessa. Så även om den rationella 

beslutsmodellen hade varit att föredra, är det snarare den begräsat rationella modellen som 

bäst kan förklara kassapersonalens förutsättningar, i arbetet mot penningtvätt. 

 
 
7.2 Etiskt bidrag 

 

Studien har visat att kassapersonalen har ett stort ansvar i arbetet mot penningtvätt. Man kan 

ifrågasätta om det är etiskt försvarbart att kassapersonalen utsätts för ett så stort ansvar, med 
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tanke på att förutsättningarna inte verkar vara fullständiga. Man kan också ifrågasätta om 

personalen utsätts för en onödig osäkerhet när de begär en transaktionsupplysning eller 

ifrågasätter en transaktion. Den begränsat rationella beslutsmodellen verkar ge en bra 

förklaring på hur kassapersonalens förutsättningar ser ut. Då är det också denna beslutsmodell 

man måste utgå från om åtgärder för förbättring ska vidtas.  En certifieringsprocess där 

kassapersonalen genomgår en mer omfattande utbildning, i kombination med 

kunskapskontroller skulle kunna minimera osäkerheten som uppstår då kunskapen inte är 

tillräcklig. Detta eftersom att begränsningar som ofullständig eller felaktig information på så 

sätt skulle förminskas. Kunskapskontrollerna hade i sin tur kunnat upptäcka och motverka 

eventuella kommunikationsproblem som kan uppstå vid utformning och implementering av 

strategier. 

 
 
7.3 Reflektioner och begränsningar 

 

Slutsatsen för studien är grundad på empiri insamlad med hjälp av intervjuer. Med intervjuer 

som metod finns det alltid en risk att forskaren gör en subjektiv tolkning av materialet. Trots 

att vi så långt det är möjligt har ansträngt oss för att vara objektiva i vår tolkning, är ett visst 

inslag  av  subjektivitet  svårt  att  undvika.  Tolkningen  av  materialet  hade  kanske  varit 

annorlunda om en annan forskare tolkat det, vilket naturligtvis inte är önskvärt.  För att uppnå 

reliabilitet ska forskningen vara konsekvent, vilket innebär att studiens reliabilitet kan 

ifrågasättas. 

 
 

En annan begränsning med studien är möjligheten att generalisera resultatet. Kvalitativ 

forskning är relativt svår att generalisera, med tanke på den begränsade storleken på urvalet. 

Med intervjuer som metod är det inte möjligt att inkludera ett lika stort antal respondenter 

som det exempelvis går med kvantitativ forskning gjord med enkäter som metod. Det innebär 

att vi inte kan påstå att studiens resultat kan generaliseras och ge en förklaring för hur det 

allmänt ser ut. Däremot kan vi anta att resultatet även gäller för kassapersonal i andra banker, 

eftersom att vårt urval är relativt brett och inkluderar flera olika banker. 

 
 
7.4 Förslag på framtida forskning 

 

I vår studie har vi fokuserat på placeringsstadiet i penningtvättsprocessen. Eftersom vi har 

avgränsat oss till kassapersonalen i banksektorn har placeringar genom kontantinsättningar 

varit i fokus. På så sätt har vi uteslutit andra möjliga penningtvättsalternativ. Då 

kontanthanteringen i samhället minskar, kan man anta att alternativa sätt för pennigtvätt ökar. 
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Ett förslag på framtida forskning är därför en studie av de mer komplexa alternativen för 

penningtvätt. Man skulle kunna studera både placeringsstadiet och dispositionsstadiet, för att 

få en helhetsbild av hela förloppet. 

 
 

Vår analys tyder på att bankernas utbildningar i arbetet mot penningtvätt har vissa brister. Det 

som man kan fråga sig och som vi i denna studie inte hade möjlighet att undersöka, är vilka 

skillnader det finns i innehållet mellan bankernas utbildningar. Därför skulle vidare forskning 

om detta vara intressant att utföra. En sådan studie skulle kunna utföras i samarbete med 

svenska banker för att utveckla innehållet i utbildningarna. På så sätt skulle kassapersonalens 

förutsättningar i arbetet mot penningtvätt kunna förbättras. 

 
 

Då vi i vår studie har sett på förutsättningarna i arbetet mot penningtvätt ur kassapersonalens 

vinkel har vi endast fått en sida av situationen. För att få en bättre helhetsbild hade det varit 

intressant att även se hur ledningen och de som sitter högre upp i hierarkin uppfattar 

kassapersonalens förutsättningar. På så sätt hade man fått båda sidorna av myntet och kunnat 

dra mer omfattande slutsatser. 
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Bilaga 1  

 

25.11.2005  SV Europeiska unionens officiella tidning L 309/15 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS  DIREKTIV 2005/60/EG 
 

av den 26 oktober 2005 
 

om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism 

 

(Text av betydelse för EES) 
 

 
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

 

 
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna 
samt artikel 95, 

 

 
med beaktande av kommissionens förslag, 

 

 
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit- 
téns yttrande (1), 

 

 
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2), 

 

 
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och 

av följande skäl: 

(1)      Stora flöden av svarta pengar kan återverka på den 
finansiella sektorns stabilitet och  rykte och  bli ett  hot 
mot den inre marknaden, och terrorismen skakar vårt 
samhälle i dess grundvalar. Som ett komplement till 
straffrättsliga lösningar kan förebyggande insatser via det 
finansiella systemet vara verkningsfulla. 

 

 
(2)       Sundheten, integriteten  och  stabiliteten i  kreditinstitut 

och  finansiella institut  och  tilltron  till  det  finansiella 
systemet som helhet riskerar att  allvarligt äventyras av 
att brottslingar och deras medhjälpare antingen försöker 
dölja  var  vinning  av  brott  kommer  ifrån  eller slussa 
lagliga eller olagliga medel till finansiering av terrorism. 
Om  gemenskapen inte ingriper på  detta område, finns 
det risk för att medlemsstaterna för att skydda sina finan- 
siella system vidtar åtgärder som är oförenliga med den 
inre marknaden och rättsstatsprincipen samt med den 
allmänna ordningen i gemenskapen. 

 

 
(3)       Om inte vissa åtgärder för samordning på gemenskaps- 

nivå vidtas kan de som tvättar pengar och finansierar 
terrorism komma att försöka dra nytta av den frihet för 
kapitalrörelser och den frihet att tillhandahålla finansiella 
tjänster som hör till det integrerade finansiella området, 
för att underlätta sin brottsliga verksamhet. 

(4)       För  att   komma  till  rätta   med  dessa  problem  inom 
området    för    penningtvätt    antogs    rådets    direktiv 
91/308/EEG av den 10  juni 1991  om  åtgärder för att 
förhindra   att   det   finansiella  systemet   används   för 
penningtvätt (4).   Genom  direktivet ålades  medlemssta- 
terna att förbjuda penningtvätt och se till att den finansi- 
ella sektorn, det vill säga kreditinstitut och en lång rad 
andra finansiella institut, identifierar sina kunder, bevarar 
uppgifter  på   ett   tillfredsställande sätt,   inför   interna 
rutiner för att utbilda personal och skydda mot penning- 
tvätt och rapporterar eventuella indikationer på penning- 
tvätt till behöriga myndigheter. 

 

 
 
(5)       Penningtvätt och finansiering av terrorism sker ofta i en 

internationell  miljö. Åtgärder på  enbart  nationell nivå 
eller till och  med på  gemenskapsnivå, vidtagna utan 
hänsyn till internationell samordning och samverkan, 
skulle få en mycket begränsad verkan. Åtgärder som 
vidtas av gemenskapen inom detta område bör stå i 
samklang med  åtgärder som  vidtas i  andra  internatio- 
nella forum. När gemenskapsåtgärder vidtas bör man 
också i fortsättningen ta särskild hänsyn till rekommen- 
dationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder 
(Financial Action Task Force, FATF),  som  är  det  vikti- 
gaste internationella organ som verkar i kampen mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom 
FATF: s  rekommendationer  2003  blev föremål för  en 
omfattande revidering och utvidgning bör detta direktiv 
anpassas till den nya internationella normen. 

 

 
 
(6)       Enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS)  får länder 

som undertecknat avtalet vidta nödvändiga åtgärder för 
att skydda offentliga normer samt förebygga bedrägerier 
och  vidta åtgärder av försiktighetsskäl, bland annat  för 
att  säkerställa det finansiella systemets stabilitet och 
integritet. 

 

 
 
(7)       Även   om   kampen   mot   penningtvätt   ursprungligen 

riktades mot penningtvätt av vinning från narkotikabrott 
har  utvecklingen under  senare år  gått  mot  en  mycket 
vidare definition av begreppet penningtvätt som grundar 
sig på en vidare krets av förbrott. Ett vidare urval av 
förbrott underlättar rapporteringen av misstänkta trans- 
aktioner och det internationella samarbetet på detta 
område. Därför bör   definitionen av allvarliga brott 
anpassas till definitionen av allvarliga brott   i  rådets 
rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om 
penningtvätt,  identifiering, spårande,  spärrande,  beslag 
och   förverkande  av  hjälpmedel  till  och   vinning  av 
brott (5). 

 
(1)  Yttrandet avgivet den 11  maj 2005  (ännu ej offentliggjort i EUT). 
(2)  EUT C 40, 17.2.2005, s. 9. 
(3)  Europaparlamentets yttrande av den 26 maj 2005 (ännu ej offentlig- 

gjort i EUT) och rådets beslut av den 19 september 2005. 

(4)  EGT  L 166, 28.6.1991, s. 77. Direktivet ändrat genom Europaparla- 
mentets och rådets direktiv 2001/97/EG  (EGT   L  344,  28.12.2001, 
s. 76). 

(5)  EGT  L 182, 5.7.2001, s. 1. 
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(8)       Vidare innebär  missbruk av  det  finansiella systemet i 

syfte att förmedla vinning av brott eller ”vita pengar” till 
terrorism en uppenbar risk för det finansiella systemets 
integritet, funktion, anseende och stabilitet. De förebyg- 
gande åtgärderna i  detta  direktiv bör  därför inte  bara 
täcka hantering av pengar som utgör vinning av brott, 
utan även insamling av pengar eller andra tillgångar för 
terroriständamål. 

 
 
 
 

(9)       Genom direktiv 91/308/EEG infördes visserligen skyldig- 
heten att identifiera kunder, men direktivet innehöll rela- 
tivt få närmare uppgifter om de relevanta förfarandena. 
Med hänsyn till hur  viktig denna aspekt är för arbetet 
med att förebygga penningtvätt och finansiering av 
terrorism bör det, i enlighet med de nya internationella 
normerna, införas mer specifika och detaljerade bestäm- 
melser om identifiering av kunder och eventuella verk- 
liga förmånstagare (”beneficial  owners”) och om kontroll 
av deras identitet. Därför är det viktigt att fastställa en 
exakt definition av ”verklig förmånstagare”. Om   de 
enskilda förmånstagarna till en juridisk enhet eller 
konstruktion, exempelvis en stiftelse eller trust, ännu inte 
har fastställts och det därför är omöjligt att identifiera en 
enskild  person  som  verklig förmånstagare,  skulle  det 
räcka med att identifiera den kategori personer som skall 
bli stiftelsens eller trustens förmånstagare. Detta krav bör 
inte  inbegripa identifiering av  enskilda personer  inom 
denna kategori personer. 

 
 
 
 

(10)     De  institutioner  och  personer  som  omfattas  av  detta 
direktiv bör i enlighet med direktivet fastställa och 
kontrollera de verkliga förmånstagarnas identitet. För att 
uppfylla detta krav bör dessa institutioner och personer 
själva avgöra om de vill använda offentliga register över 
verkliga förmånstagare, be sina kunder om relevanta 
uppgifter eller erhålla uppgifterna på annat sätt, med 
beaktande av att omfattningen av sådana krav på kund- 
kontroll är relaterad till risken för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, vilken beror på typen av kund, 
affärsförbindelse, produkt eller transaktion. 

 
 
 
 

(11)     Låneavtal, där lånekontot  enbart syftar till att  avveckla 
lånet  och   återbetalningen  sker  från  ett   konto,   som 
öppnats i kundens namn hos ett av de kreditinstitut som 
omfattas av detta direktiv i enlighet med artikel 8.1 a, b 
och  c,  bör  i  allmänhet  anses utgöra  ett  exempel på 
mindre riskfulla transaktioner. 

 
 
 
 

(12)     Om  den  eller de  som  tillhandahåller tillgångarna i  en 
juridisk enhet  eller konstruktion  utövar  betydande 
kontroll över användningen av tillgångarna bör de iden- 
tifieras som verkliga förmånstagare. 

 
 
 
 

(13)     Trustförhållanden tillämpas i stor omfattning i samband 
med  handelsvaror  som  ett   internationellt  vedertaget 

instrument inom de väl övervakade institutionella finan- 
siella marknaderna. Det föreligger inget krav på  att  de 
verkliga huvudmännen skall identifieras enbart på grund 
av att  det  föreligger ett  trustförhållande i  det  aktuella 
fallet. 

 
 
 
 
(14)     Detta  direktiv bör  även  tillämpas på  den  verksamhet 

som de institut eller personer som omfattas av direktivet 
utövar på Internet. 

 
 
 
 
(15)     Eftersom den allt hårdare kontrollen inom den finansiella 

sektorn har föranlett personer som sysslar med penning- 
tvätt   och   finansierar  terrorism   att   söka   alternativa 
metoder för att dölja ursprunget av vinning av brott och 
eftersom sådana kanaler skulle kunna användas för att 
finansiera terrorism, bör skyldigheterna när det gäller att 
förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism 
omfatta  livförsäkringsförmedlare  och  tillhandahållare av 
tjänster till truster och företag. 

 
 
 
 
(16)     Enheter som omfattas av ett försäkringsföretags juridiska 

ansvar och  som därigenom omfattas av direktivets till- 
ämpningsområde bör inte inbegripas i kategorin försäk- 
ringsförmedlare. 

 
 
 
 
(17)     Att vara styrelseledamot i eller chef för ett bolag innebär 

inte i sig att man tillhandahåller tjänster till truster och 
företag.  Definitionen omfattar  därför  endast  personer 
som fullgör funktionen som styrelseledamot eller chef på 
tredje parts vägnar och på affärsmässig grund. 

 
 
 
 
(18)     Större  kontantbetalningar  har  vid  upprepade  tillfällen 

visat sig vara mycket sårbara för penningtvätt och finan- 
siering av terrorism. I  de medlemsstater som tillåter 
kontantbetalningar   över   den   fastställda  tröskeln   bör 
därför alla fysiska och juridiska personer som affärsmäs- 
sigt handlar med varor omfattas av direktivet när de tar 
emot  sådana  kontantbetalningar. Handlare  som  köper 
och säljer mycket värdefulla varor som ädelstenar, ädel- 
metaller eller konstföremål samt auktionsfirmor omfattas 
under  alla omständigheter av detta direktiv i  den  mån 
som betalning görs kontant med ett belopp om 15 000 
EUR eller mer. För att säkerställa en effektiv övervakning 
av   att   denna   potentiellt   mycket   omfattande   grupp 
institut och personer följer detta direktiv, får medlems- 
staterna inrikta sin övervakning särskilt på de fysiska och 
juridiska personer som handlar med varor och är utsatta 
för en relativt hög risk för penningtvätt eller finansiering 
av  terrorism  i  enlighet  med  principen  om  tillsyn  på 
grundval av riskbedömning. Med hänsyn till de olikar- 
tade förhållandena i olika medlemsstater får dessa besluta 
att anta strängare bestämmelser för att på lämpligt sätt 
kunna  hantera  riskerna som  är  förknippade med  stora 
kontantbetalningar. 
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(19)     Genom direktiv 91/308/EEG kom notarius publicus och 

andra oberoende jurister att omfattas av gemenskapens 
regelverk för bekämpning av penningtvätt. Detta förhål- 
lande bör kvarstå oförändrat i detta direktiv. Dessa 
jurister, enligt medlemsstaternas definitioner, omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv när de deltar i finansiella 
transaktioner eller företagstransaktioner, inbegripet skat- 
terådgivning, där risken är som störst för att dessa juris- 
ters  tjänster missbrukas i  syfte att  tvätta  pengar  som 
utgör vinning av brottslig verksamhet eller för finan- 
siering av terrorism. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(20)     När rättsligt erkända och kontrollerade oberoende yrke- 
sutövare som tillhandahåller juridisk rådgivning, t.ex. 
advokater, bedömer en klients rättsliga ställning eller 
företräder en klient i ett rättsligt förfarande, skulle det i 
enlighet med detta direktiv emellertid vara olämpligt att 
med avseende på sådan verksamhet förpliktiga dessa 
jurister att rapportera misstankar om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Undantag måste göras från 
kravet att rapportera information som erhållits antingen 
före,  under  eller  efter  det  rättsliga  förfarandet,  eller 
medan de bedömer en klients rättsliga ställning. Juridisk 
rådgivning omfattas således fortfarande av kravet på tyst- 
nadsplikt, såvida inte den juridiske rådgivaren medverkar 
i  penningtvätt eller finansiering av terrorism, den  juri- 
diska rådgivningen ges i penningtvättssyfte eller i syfte 
att finansiera terrorism, eller juristen känner till eller har 
skäl att tro att klienten begär juridisk rådgivning i 
penningtvättssyfte eller i syfte att finansiera terrorism. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(21)     Direkt jämförbara tjänster måste  behandlas på  samma 
sätt, när  de  utförs  av någon  inom  de  yrkeskategorier 
som omfattas av direktivet. För att bevara de rättigheter 
som anges i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
och fördraget om Europeiska unionen bör, när det gäller 
revisorer och skatterådgivare som i vissa medlemsstater 
kan försvara eller företräda en klient i ett rättsligt förfa- 
rande eller bedöma klientens rättsliga situation, den 
information som de erhåller under utförandet av dessa 
uppgifter  inte   omfattas  av   rapporteringsskyldigheten 
enligt direktivet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(22)    Man bör ta hänsyn till att risken för penningtvätt och 
finansiering av terrorism är olika från fall till fall. I 
enlighet med en lösning som baserar sig på bedömning 
av  riskerna  bör  gemenskapslagstiftningen tillåta  lägre 
krav på kundkontroll i lämpliga fall. 

(23)  Undantaget som gäller identifieringen av verkliga 
förmånstagare  bakom  gemensamma  konton   som 
förvaltas av notarius publicus eller andra oberoende 
jurister bör inte påverka de skyldigheter som åvilar dessa 
notarius  publicus  eller andra  oberoende  jurister enligt 
detta  direktiv. Detta  inbegriper  skyldigheten för  dessa 
notarius publicus eller andra oberoende jurister att själva 
identifiera huvudmännen  till  de  gemensamma  konton 
som de förvaltar. 

 

 
 
 
 
 
(24)     Likaså bör  man  i  gemenskapslagstiftningen beakta  att 

vissa situationer innebär en större risk för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Även om alla kunders 
identitet och affärsprofil bör fastställas, finns det fall där 
det krävs särskilt noggranna identifierings- och kontroll- 
förfaranden. 

 

 
 
 
 
 
(25)     Detta gäller särskilt vid affärsförbindelser med  enskilda 

som innehar, eller har  innehaft, viktiga offentliga posi- 
tioner, särskilt när det är fråga om personer från länder 
med  utbredd  korruption.  Sådana förbindelser kan  göra 
den finansiella sektorn sårbar för angrepp på renommé 
och/eller rättsliga risker. De internationella insatserna för 
att bekämpa korruption motiverar också ett behov av att 
ge särskild uppmärksamhet  åt  sådana fall och  att  till- 
ämpa  normala  bestämmelser om  krav på  kundkontroll 
när det gäller nationella personer i politiskt utsatt ställ- 
ning, eller skärpta bestämmelser om krav på kundkont- 
roll när det gäller personer i politiskt utsatt ställning som 
är bosatta i en annan medlemsstat eller ett tredjeland. 

 

 
 
 
 
 
(26)     Att inhämta ledningens godkännande innan affärsförbin- 

delser ingås bör inte innebära att ett godkännande 
inhämtas från styrelsen, utan från den hierarkiska nivån 
direkt ovanför den person som begär ett sådant godkän- 
nande. 

 

 
 
 
 
 
(27)    För att undvika att upprepade kundidentifieringsförfar- 

anden leder till att affärsverksamheten drabbas av förse- 
ningar  och  ineffektivitet, bör  det  vara tillåtet att,  med 
förbehåll  för   lämpliga  begränsningar,  ta   emot   nya 
kunder  som  redan  har  genomgått  identifieringsförfar- 
anden på annat håll. När ett institut eller en person som 
omfattas av detta direktiv förlitar sig på tredje part ligger 
det slutgiltiga ansvaret för förfarandet för kraven på 
kundkontroll hos det institut eller den person som tagit 
emot kunden. För tredje man  eller mottagaren kvarstår 
ett eget ansvar för alla krav i direktivet, inbegripet kravet 
att  meddela  misstänkta  transaktioner  och  bevara 
uppgifter om han  har en förbindelse med kunden som 
omfattas av detta direktiv. 
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(28)     När det gäller agenturförhållanden eller utkontraktering 

på kontraktsbasis mellan institut eller personer som 
omfattas av detta direktiv och externa fysiska eller juri- 
diska  personer  som  inte  omfattas  av  det  kan  dessa 
agenter eller kontraktstagande tjänsteleverantörer som en 
del  av  institut  eller  personer  som  omfattas  av  detta 
direktiv endast på grundval av kontraktet, men inte dir- 
ektivet, vara skyldiga att förebygga penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Skyldigheten att efterleva dir- 
ektivet bör fortfarande åvila det institut eller den person 
som omfattas av det. 

 
 
 
 

 
(29)     Misstänkta transaktioner bör rapporteras till finansunder- 

rättelseenheten, som fungerar som ett nationellt centrum 
för mottagande, analys och spridning till behöriga 
myndigheter av rapporter  om  misstänkta transaktioner 
och annan  information om potentiell penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Detta bör inte föranleda 
medlemsstaterna att ändra befintliga rapporteringssystem 
där rapporteringen görs av en  allmän åklagare eller en 
myndighet inom brottsbekämpning, så länge som 
uppgifterna  vidarebefordras utan  dröjsmål i  oreviderat 
skick till de finansunderrättelseenheterna så att  de kan 
sköta sina åligganden på ett riktigt sätt, inbegripet inter- 
nationellt samarbete med andra finansunderrättelseen- 
heter. 

 
 
 
 

 
(30)     Med avvikelse från det allmänna förbudet att genomföra 

misstänkta  transaktioner  får  de  institut  och  personer 
som omfattas av detta direktiv genomföra misstänkta 
transaktioner innan  de meddelar behöriga myndigheter 
när det inte är möjligt att underlåta att genomföra trans- 
aktionen eller om underlåtenheten sannolikt skulle 
motverka försök att få tag i dem som gynnas av en miss- 
tänkt  transaktion  för penningtvätt  eller finansiering av 
terrorism. Detta bör dock inte påverka tillämpningen av 
de internationella åtaganden som godkänts av medlems- 
staterna  att,  i  enlighet med  relevanta resolutioner från 
FN: s  säkerhetsråd, utan  dröjsmål frysa penningmedel 
och andra tillgångar tillhörande terrorister, terroristorga- 
nisationer eller andra personer som finansierar terrorism. 

 
 
 
 

 
(31)     Om  en  medlemsstat beslutar att  använda undantagen i 

artikel 23.2 får den tillåta eller begära att det självregle- 
rande organ som företräder de personer som nämns där 
inte  översänder  några  uppgifter  som  dessa  personer 
lämnat under de förutsättningar som avses i artikeln till 
finansunderrättelseenheten. 

staternas rättskipning, är denna fråga av största betydelse 
för effektiviteten i systemet för bekämpning av penning- 
tvätt och finansiering av terrorism. Medlemsstaterna bör 
vara medvetna om problemet och göra vad de kan för 
att   skydda  anställda  från  sådana  hot   eller  fientliga 
åtgärder. 

 
 
 
 
 
(33)     Det röjande av uppgifter som föreskrivs i artikel 28 bör 

göras i enlighet med bestämmelserna för överföring av 
personuppgifter till ett tredjeland i enlighet med Europa- 
parlamentets  och   rådets  direktiv  95/46/EG   av  den 

24  oktober 1995  om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter (1).  Bestämmelserna enligt 
artikel 28  får vidare inte inkräkta på  nationell lagstift- 
ning om skydd av personuppgifter och tystnadsplikt. 

 

 
 
 
 
(34)    Personer som endast omvandlar pappersdokument till 

elektronisk form på grundval av ett kontrakt med ett 
kreditinstitut eller ett finansiellt institut omfattas inte av 
bestämmelserna i detta direktiv. Detta gäller även fysiska 
eller juridiska personer som enbart tillhandahåller kredi- 
tinstitut eller finansiella institut  meddelanden om  över- 
föring av tillgångar eller andra former av stödsystem för 
detta  ändamål eller clearingsystem och  avvecklings- 
system. 

 
 
 
 
 
(35)     Penningtvätt och finansiering av terrorism är internatio- 

nella problem och insatserna för att bekämpa dem bör 
vara globala.  I de fall kreditinstitut och finansiella institut i 
gemenskapen har filialer och dotterbolag i sådana tred- 
jeländer där lagstiftningen inom dessa områden är brist- 
fällig, bör dessa tillämpa gemenskapens normer eller, om 
detta visar sig omöjligt, underrätta behöriga myndigheter i 
sin hemmedlemsstat. 

 
 
 
 
 
(36)     Det  är  viktigt att  kreditinstitut  och  finansiella institut 

snabbt kan besvara förfrågningar om huruvida de 
upprätthåller  affärsförbindelser  med   namngivna 
personer. I  syfte att  identifiera sådana affärsförbindelser 
så att dessa uppgifter kan lämnas utan dröjsmål, bör 
kreditinstitut och  finansiella institut inrätta  effektiva 
system som står i proportion till affärsverksamhetens 
omfattning  och  natur.  I   synnerhet  kreditinstitut  och 
större finansiella institut bör ha tillgång till elektroniska 
system. Denna bestämmelse är särskilt viktig i samband 
med  förfaranden som  leder till åtgärder som  frysning 
eller beslag av tillgångar (inbegripet egendom som 
innehas av terrorister), i enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning avseende terro- 
rismbekämpning. 

(32) Det  finns  en  rad  fall  där  anställda  som  rapporterat  sina    

misstankar om penningtvätt utsatts för hot eller fientliga 
åtgärder. Även om detta direktiv inte påverkar medlems- 

(1)  EGT  L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning 
(EG) nr 1882/2003  (EUT  L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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(37)    I  detta  direktiv fastställs detaljerade bestämmelser för 

kundkontroll, inklusive skärpta krav på kundkontroll när 
det gäller högriskkunder eller affärsförbindelser, som till 
exempel adekvata förfaranden för att avgöra om kunden 
i fråga har en politiskt utsatt ställning, liksom även vissa 
kompletterande mer detaljerade krav som rutiner och 
riktlinjer för efterlevnadskontroll. Alla dessa krav måste 
uppfyllas av alla institut och personer som omfattas av 
direktivet,  medan   medlemsstaterna  förväntas  anpassa 
den närmare utformningen av genomförandet av dessa 
bestämmelser till de olika yrkenas egenart och  olikhe- 
terna  i  omfattning  och  storlek,  med  avseende på  de 
institut och personer som omfattas av detta direktiv. 

 
 
 
 

(38)     I  syfte att bevara engagemanget hos institut och andra 
som   omfattas   av  gemenskapslagstiftningen på   detta 
område   bör   man   om   möjligt  ge  dem  tillgång  till 
uppgifter om användbarheten och uppföljningen av de 
rapporter som de lagt fram. För att detta skall kunna ske 
och för att göra det möjligt att utvärdera effektiviteten i 
de nationella systemen för bekämpande av penningtvätt 
och finansiering av terrorism bör  medlemsstaterna föra 
statistik på området och söka förbättra metoderna för 
detta. 

 
 
 
 

(39)     Vid nationell registrering av eller utfärdande av tillstånd 
till ett valutaväxlingskontor, en leverantör av tjänster till 
truster eller bolag eller ett kasino, skall behöriga myndig- 
heter  se  till  att  de  personer  som  faktiskt  styr  eller 
kommer  att  styra  affärsverksamheten eller som  är  de 
verkliga förmånstagarna i sådana enheter är lämpade för 
detta. Normerna för att avgöra om en person är lämplig 
bör fastställas, i överensstämmelse med nationell lagstift- 
ning. Dessa normer bör åtminstone avspegla behovet av 
att skydda dessa enheter från att missbrukas av sina 
förvaltare eller verkliga huvudmän i kriminella syften. 

 
 
 
 

(40)    Med hänsyn till att penningtvätt och finansiering av 
terrorism  är  internationella företeelser bör  samordning 
och  samarbete mellan  finansunderrättelseenheter enligt 
rådets beslut 2000/642/RIF av den 17 oktober 2000 om 
en  samarbetsordning för medlemsstaternas finansunder- 
rättelseenheter avseende utbyte av information (1),  inklu- 
sive upprättande av ett nätverk mellan finansunderrättel- 
seenheter i Europeiska unionen, uppmuntras  så mycket 
som möjligt. För att underlätta denna samordning bör 
kommissionen därför lämna den hjälp som behövs, 
inklusive finansiellt stöd. 

 
 
 
 

(41)     Vikten av bekämpandet av penningtvätt och finansiering 
av terrorism måste föranleda medlemsstaterna att fast- 
ställa effektiva, proportionerliga och avskräckande sank- 
tioner i sin nationella lagstiftning för bristande uppfyl- 
lelse av  de  nationella  bestämmelser som  antas  enligt 
detta direktiv. Sanktioner bör finnas för fysiska och juri- 

diska personer. Eftersom juridiska personer ofta är 
inblandade i  komplicerade penningtvättstransaktioner 
eller finansiering av terrorism bör sanktionerna även 
anpassas till verksamheter som utförs av juridiska 
personer. 

 
 

 
(42)     Fysiska personer som utövar någon av de olika slag av 

verksamhet som avses i artikel 2.1.3 a och 2.1.3 b inom 
en juridisk persons struktur men på självständig grund, 
bör  fortfarande ha  ett  självständigt ansvar för efterlev- 
naden av bestämmelserna i detta direktiv, med undantag 
av artikel 35. 

 
 

 
(43)     Det kan behövas ett förtydligande av de tekniska aspek- 

terna på bestämmelserna i detta direktiv om ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av detta direktiv 
skall kunna säkerställas, med hänsyn till att de finansiella 
instrumenten skiljer sig åt, liksom yrkena och riskerna i 
medlemsstaterna samt  den  tekniska utvecklingen i 
kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Kommissionen bör  därför ges befogenheter att  anta 
tillämpningsföreskrifter, till  exempel  vissa kriterier  för 
identifiering av låg- respektive högrisksituationer, där det i 
ena fallet kunde räcka med lägre krav på  kundkontroll 
eller i det andra vore lämpligt med skärpta krav på 
kundkontroll, förutsatt att  dessa föreskrifter inte  ändrar 
grunddragen  i   detta   direktiv  och   att   kommissionen 
handlar  i  enlighet med  principerna  där,  efter  samråd 
med  kommittén  för  förebyggande av penningtvätt  och 
finansiering av terrorism. 

 
 

 
(44)     De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta 

direktiv   bör   antas   i   enlighet   med   rådets   beslut 
1999/468/EG  av den 28  juni 1999  om de förfaranden 
som  skall  tillämpas  vid  utövandet  av  kommissionens 
genomförandebefogenheter (2).  Därför bör det inrättas en 
ny kommitté för förebyggande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism, som ersätter den kontaktkom- 
mitté för frågor om penningtvätt som inrättades genom 
direktiv 91/308/EEG. 

 
 

 
(45)     Med hänsyn  till de  mycket omfattande  ändringar som 

skulle behövas av direktiv 91/308/EEG bör det för 
tydlighetens skull upphöra att gälla. 

 
 

 
(46)     Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förhindra 

att det finansiella systemet används för penningtvätt och 
finansiering av  terrorism,  inte  i  tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 
(1)  EGT  L 271, 24.10.2000, s. 4. (2)  EGT  L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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(47)     Kommissionen skall, vid utövandet av sina genomföran- 

debefogenheter i enlighet med detta direktiv, iaktta 
följande principer: behovet av en hög grad av insyn och 
samråd med institut och personer som omfattas av detta 
direktiv liksom med  Europaparlamentet och  rådet, 
behovet av att se till att behöriga myndigheter kan säker- 
ställa att   bestämmelserna efterlevs, den  långsiktiga 
balansen mellan kostnader och nytta för de institut och 
personer som omfattas av detta direktiv i alla genomfö- 
randeåtgärder, behovet av att respektera den flexibilitet 
som behövs vid tillämpningen av genomförandeåtgär- 
derna i enlighet med en metod grundad på riskbedöm- 
ning, behovet av att  säkerställa enhetlighet med annan 
gemenskapslagstiftning på detta område, behovet av att 
skydda gemenskapen, dess medlemsstater och medbor- 
gare från följderna av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 

 

 
 

(48)     Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläg- 
gande rättigheter och principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig- 
heterna. Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras 
på ett sätt som strider mot Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och  de grundläg- 
gande friheterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HÄRIGENOM  FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 
 
 
 
 

KAPITEL  I 
 

 
 

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE   OCH DEFINITIONER 
 

 
 

Artikel 1 
 

 
 

1. Medlemsstaterna skall  säkerställa att  penningtvätt  och 
finansiering av terrorism förbjuds. 

 

 
 

2. Följande handlingar  skall  vid  tillämpningen  av  detta 
direktiv anses som penningtvätt när de begås uppsåtligen: 

 

 
a) Omvandling eller överföring av egendom i vetskap om att 

egendomen härrör från brottsliga handlingar eller från 
medverkan till brottsliga handlingar och i syfte att hemlig- 
hålla eller dölja egendomens olagliga ursprung, eller för att 
hjälpa  någon   som   är   delaktig  i   sådan  verksamhet  att 
undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande. 

gandet över den, av dess förflyttning, av de rättigheter som 
är knutna  till den, eller av äganderätten till den, i vetskap 
om  att  egendomen härrör  från  brottsliga handlingar eller 
från medverkan tillbrottsliga handlingar. 

 

 
c) Förvärv, innehav eller brukande av egendom i vetskap om, 

vid tiden för mottagandet, att egendomen härrörde från 
brottsliga handlingar eller från medverkan till brottsliga 
handlingar. 

 

 
d) Deltagande, sammanslutning för att utföra försök att utföra 

och medhjälp, underlättande och rådgivning vid utförandet 
av någon av de handlingar som nämnts i de tidigare leden. 

 

 
3.      Penningtvätt skall anses som  sådan även om  de  hand- 
lingar som frambringat den egendom som skall tvättas begåtts 
inom en annan medlemsstats territorium eller i tredje land. 
 

 
4.      I  detta direktiv avses med finansiering av terrorism till- 
handahållande eller insamling av medel, oavsett tillvägagångs- 
sätt, direkt eller indirekt, i uppsåt att dessa skall användas eller 
med vetskap om att dessa helt eller delvis kommer att användas 
för att genomföra något av de brott som anges i artiklarna 1–4 i 
rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om 
bekämpande av terrorism (1). 
 

 
5.      Vetskap, uppsåt och syfte som utgör rekvisit för de hand- 
lingar som avses i punkt 2 och punkt 4 får härledas ur objek- 
tiva, faktiska omständigheter. 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
 

 
1.      Detta direktiv skall vara tillämpligt på följande: 
 

 
1) Kreditinstitut. 
 

 
2) Finansiella institut. 
 

 
3)  Följande juridiska eller fysiska personer  vid utövandet  av 

deras yrkesmässiga verksamhet: 
 

 
a) Revisorer och skatterådgivare. 

 

 
b) Notarier och andra oberoende jurister, antingen när de 

handlar i en  klients namn  och  för dennes räkning vid 
finansiella transaktioner eller transaktioner med fast 
egendom eller genom att hjälpa till vid planering eller 
genomförande av transaktioner för klientens räkning vid 

 

 
i)  köp och försäljning av fastigheter eller företag, 

 

 
ii) förvaltning av  klientens pengar,  värdepapper  eller 

andra tillgångar, 

b)  Hemlighållande eller  döljande  av  en   viss  egendoms  rätta    
beskaffenhet eller ursprung,  av dess belägenhet, av förfo- (1)  EGT  L 164, 22.6.2002, s. 3. 
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iii) öppnande   eller  förvaltning  av  bank-,  spar-  eller 

värdepapperskonton, 

 
iv) organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift 

eller ledning av företag, 

 
v) bildande, drivande eller ledande av truster, bolag eller 

liknande strukturer. 

 
c) Tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag utöver 

dem som avses i leden a och b. 

 
d) Fastighetsmäklare. 

 
e) Andra fysiska eller juridiska personer som handlar med 

varor endast i den mån som betalning görs kontant med 
ett belopp om 15 000  EUR  eller mer, oavsett om trans- 
aktionen  genomförs  på  en  gång  eller i  flera led som 
verkar ha samband. 

 
f)  Kasinon. 

 
2.        Medlemsstaterna får  besluta  att  fysiska och  juridiska 
personer  som  bedriver finansiell verksamhet endast  tillfälligt 
eller i mycket ringa omfattning, och där risken för att penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism skall förekomma är liten, 
inte omfattas av artikel 3.1 eller 3.2. 

 

 
 
 

Artikel 3 
 
 

I  detta direktiv används följande beteckningar med de bety- 
delser som här anges: 

 
1) ”kreditinstitut”:  ett   kreditinstitut   enligt   definitionen   i 

artikel 1.1  första stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG av den 20  mars 2000  om rätten att 
starta och  driva verksamhet i  kreditinstitut (1),  inbegripet 
inom  gemenskapen belägna filialer, i  den  betydelse som 
anges i artikel 1.3  i det direktivet, till kreditinstitut med 
huvudkontor inom eller utanför gemenskapen. 

 
2) ”finansiellt institut”: 

 
a) Ett företag som inte är ett kreditinstitut, vars huvudsak- 

liga verksamhet består i att bedriva en eller flera av de 
verksamheter som anges i punkterna 2–12 och 14 i 
förteckningen i bilaga I  till direktiv 2000/12/EG, bland 
annat verksamhet vid valutaväxlingskontor (bureaux de 
change) och  kontor   för  överföring/översändande av 
pengar. 

 
b) Ett försäkringsföretag som är vederbörligen auktoriserat 

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/83/EG av den 5  november 2002  om livförsäk- 
ring (2),    om   företaget   bedriver   verksamheter   som 
omfattas av det direktivet. 

 
c) Ett värdepappersföretag så som det definieras i punkt 1 

i  artikel 4.1  i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument (3). 

 
 

d) Ett  företag  för  kollektiva investeringar som  erbjuder 
sina andelar eller aktier till försäljning. 

 
 

e) En försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och  rådets direktiv 2002/92/EG av 
den  9  december  2002   om  försäkringsförmedling (4), 
med undantag för förmedlare enligt artikel 2.7 i det dir- 
ektivet, när denne förmedlar livförsäkringar eller andra 
investeringsrelaterade tjänster. 

 
 

f)  Inom   gemenskapen   belägna   filialer  till   finansiella 
institut som avses i leden a–e med huvudkontor inom 
eller utanför gemenskapen. 

 
 
3) ”egendom”: tillgångar av varje slag, såväl fysiska som icke 

fysiska, av fast eller lös natur, materiella eller immateriella, 
samt juridiska dokument eller instrument, också i elektro- 
nisk eller digital form, som styrker äganderätten till eller 
rättigheter knutna till sådana tillgångar. 

 
 
4) ”brottsliga handlingar”: alla former av brottslig inblandning i 

förövandet av ett allvarligt brott. 
 
 
5) ”allvarliga brott”: åtminstone 
 
 

a) handlingar  enligt  definitionerna i  artiklarna  1–4   i 
rambeslut 2002/475/RIF, 

 
 

b) något av de brott som definieras i artikel 3.1 a i 1988 
års  FN-konvention om  bekämpande av  illegal handel 
med narkotika och psykotropa ämnen, 

 
 

c) de handlingar som utförs av kriminella organisationer 
såsom dessa handlingar definieras i  artikel 1  i  rådets 
gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21  december 
1998  om att göra deltagande i en kriminell organisa- 
tion   i   Europeiska  unionens   medlemsstater  till   ett 
brott (5), 

 
 

d) bedrägeri, åtminstone allvarliga  fall, enligt definitionen i 
artikel 1.1 och artikel 2 i konventionen, om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (6), 

 
 

e) korruption, 
 
 

f)  alla brott  som är belagda med frihetsstraff eller annan 
frihetsberövande åtgärd där högsta straffet är mer än ett 
år, eller, när  det gäller de stater som har  en  minimi- 
tröskel för brott i sitt rättssystem, brott som är belagda 
med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd där lägsta 
straffet är mer än sex månader. 

 

(1)  EGT  L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 
2005/1/EG (EUT  L 79, 24.3.2005, s. 9). 

(2)  EGT L   345,  19.12.2002,   s.  1.  Direktivet senast  ändrat  genom 
direktiv 2005/1/EG. 

(3)  EUT  L 145, 30.4.2004, s. 1. 
(4)  EGT  L 9, 15.1.2003, s. 3. 
(5)  EGT  L 351, 29.12.1998, s. 1. (6) 
EGT C 316, 27.11.1995, s. 49. 
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6)  verkligförmånstagare:  den fysiska person som ytterst äger 

eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för 
vars  räkning  en  transaktion  eller en  verksamhet utförs. 
Den verklige förmånstagaren skall åtminstone 

 
 

a) för företagsenheter 
 
 

i)  innefatta den fysiska person eller de fysiska personer 
som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet 
genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll 
över en  tillräcklig procentandel av aktierna eller 
rösträtterna   i   den   juridiska  enheten,   inbegripet 
genom   innehav  av  innehavaraktier,  dock  ej  ett 
företag som är noterat på en reglerad marknad och 
som  omfattas av informationsskyldighet som  över- 
ensstämmer    med    gemenskapslagstiftningen eller 
som är underkastat motsvarande internationella 
normer; en procentandel på 25  procent + en aktie 
eller rösträttsandel skall anses tillräcklig för att 
uppfylla detta kriterium, 

 
 

ii) innefatta den fysiska person eller de fysiska personer 
som på annat sätt utövar kontroll över förvaltningen 
av en juridisk enhet. 

 
 

b) när det gäller juridiska enheter, t.ex. stiftelser, och juri- 
diska konstruktioner, exempelvis truster, som förvaltar 
och fördelar medel 

 
 

i) när det redan har fastställts vilka de framtida 
förmånstagarna är, innefatta den fysiska person eller 
de  fysiska  personer   som   är   innehavare  av  25 
procent eller mer av tillgångarna i en juridisk 
konstruktion eller juridisk enhet, 

 
 

ii) när   det   återstår  att   fastställa vilka  de  enskilda 
personer  som  omfattas av den  juridiska konstruk- 
tionen    eller  enheten    är,   innefatta  den   grupp 
personer i vars främsta intresse den juridiska 
konstruktionen eller enheten har inrättats eller 
bedriver verksamhet, 

 
 

iii) innefatta   den   fysiska  person   eller   de   fysiska 
personer som utövar betydande kontroll över 25 
procent eller mer av tillgångarna i en juridisk 
konstruktion eller juridisk enhet. 

 
 

7) ”tillhandahållare av  tjänster  till  truster  och  företag”: en 
fysisk eller juridisk person som affärsmässigt tillhandahåller 
någon av följande tjänster till tredje part: 

 
 

a) Bildande av   företag  eller  andra   typer   av   juridiska 
personer. 

 
 

b) Fullgörande av  funktion  som   styrelseledamot eller 
bolagsrättsligt  ansvarig  (”Company Secretary”), som 
bolagsman i ett  handels- eller kommanditbolag eller i 
någon liknande ställning i förhållande till andra juri- 
diska  personer  eller  åtgärder  för  att   någon   annan 
person skall kunna utföra sådana funktioner. 

c) Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en till- 
fällig postadress, korrespondensadress eller administ- 
rativ   adress  och    andra    därmed   sammanhängande 
tjänster för ett aktiebolag, ett handelsbolag eller någon 
annan  form av juridisk person eller juridisk konstruk- 
tion. 

 

 
d) Förvaltning av en  klassisk trust  eller liknande juridisk 

konstruktion eller åtgärder för att någon annan person 
skall kunna utföra en sådan funktion. 

 

 
e) Funktion   som   nominell   aktieägare  för   en   verklig 

förmånstagares  räkning  eller  åtgärder  för  att  någon 
annan person, som inte är ett företag som är noterat på 
en reglerad marknad som omfattas av informationsskyl- 
dighet i överensstämmelse med gemenskapslagstift- 
ningen eller som är underkastat motsvarande interna- 
tionella normer, skall kunna utföra en sådan funktion. 

 

 
8)  ”person i politiskt utsatt  ställning”: fysiska personer  som 

har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och 
sådana personers närmaste  familjemedlemmar och  kända 
medarbetare. 

 

 
9) ”affärsförbindelse”: en    affärsmässig,  yrkesmässig   eller 

handelsmässig förbindelse, som hänger samman med den 
yrkesmässiga verksamheten för  de  institut  och  personer 
som omfattas av detta direktiv och som när kontakten 
etableras förväntas ha en viss varaktighet. 

 

 
10) ”brevlådebank”: ett kreditinstitut, eller ett institut med 

liknande verksamhet, som är registrerat inom en jurisdik- 
tion, men  som saknar en  meningsfull fysisk närvaro och 
ledning där, och som inte är anslutet till en reglerad finans- 
grupp. 

 
 
 
 

Artikel 4 
 

 
1.      Medlemsstaterna skall se till att  bestämmelserna i  detta 
direktiv utvidgas till att  helt eller delvis omfatta andra  yrken 
och kategorier av företag än de institut och personer som avses i 
artikel 2.1 och som utövar verksamhet i vilken sannolikheten är 
särskilt stor att den används för penningtvätt eller för finan- 
siering av terrorism. 
 

 
2.      Om en medlemsstat beslutar att utvidga bestämmelserna i 
detta direktiv till att omfatta andra yrken och kategorier av 
företag än de som avses i artikel 2.1, skall den meddela 
kommissionen detta. 
 
 
 
 
 

Artikel 5 
 

 
Medlemsstaterna får till förebyggande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism införa eller behålla strängare regler 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 
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KAPITEL  II 

 

 
KRAV PÅ KUNDKONTROLL 

 

 
AVSNITT 1 

 

 
Allmänna bestämmelser 

 

 
Artikel 6 

 

 
Medlemsstaterna skall förbjuda sina kreditinstitut och finansiella 
institut att föra anonyma konton eller utfärda anonyma 
motböcker. Med avvikelse från artikel 9.6 skall medlemsstaterna 
i samtliga fall kräva att ägarna och förmånstagarna till befintliga 
anonyma  konton  eller anonyma  motböcker  underkastas 
åtgärder rörande kundkontroll så snart som möjligt och under 
alla förhållanden innan  kontona  eller motböckerna  på  något 
sätt används. 

 
 

 
Artikel 7 

 

 
De institut och personer som omfattas av detta direktiv skall 
tillämpa åtgärder rörande kundkontroll i följande fall: 

 
a) Vid etableringen av en affärsförbindelse. 

 
b) Vid  icke  regelbundet   återkommande   transaktioner   som 

uppgår till 15 000 EUR eller mer, oavsett om transaktionen 
genomförs  på  en  gång  eller  i  flera  led  som  verkar  ha 
samband. 

 
c) Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering 

av terrorism, oavsett eventuella undantag, befrielser eller 
tröskelbelopp. 

 
d) Om det råder osäkerhet om tidigare erhållna kunduppgifters 

tillförlitlighet eller tillräcklighet. 
 
 
 

Artikel 8 
 

 
1.      Åtgärderna för att uppfylla kraven på kundkontroll skall 
inbegripa följande: 

 
a) Att identifiera kunden  och  styrka kundens identitet på 

grundval av handlingar, uppgifter eller upplysningar från 
tillförlitliga och oberoende källor. 

 
b) Att i förekommande fall identifiera den verklige förmånst- 

agaren och vidta riskbaserade och lämpliga åtgärder för att 
kontrollera  dennes  identitet,  så  att  den  institution  eller 
person som omfattas av detta direktiv är förvissad om  att 
den  känner  till vem  den  verklige förmånstagaren är  och 
även, när det gäller juridiska personer, truster och liknande 
juridiska konstruktioner, vidta riskbaserade och  lämpliga 
åtgärder för att sätta sig in i kundens ägarskapsförhållanden 
och kontrollstruktur. 

 
c) Att  skaffa  information  om   affärsförbindelsens syfte  och 

avsedda form. 

d) Att utöva fortlöpande övervakning av den aktuella affärsför- 
bindelsen och därvid kontrollera att de transaktioner som 
utförs överensstämmer med institutionens eller personens 
kunskaper om kunden, affärs- och riskprofilen och, i 
nödvändiga fall, källan till medlen, och se till att handlingar, 
uppgifter och upplysningar hålls uppdaterade. 

 
 
2.      Institut och personer som omfattas av detta direktiv skall 
tillämpa vart och ett av kraven på kundkontroll i punkt 1, men 
får själva avgöra hur  omfattande sådana åtgärder skall vara 
utifrån en  riskbaserad analys av typen  av kund, affärsförbin- 
delse, produkt  eller transaktion. De institut och personer som 
omfattas av detta direktiv skall kunna  bevisa för de behöriga 
myndigheter som nämns i artikel 37, däribland självreglerande 
organ, att åtgärdernas omfattning är lämplig med hänsyn till 
risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 9 
 
 
 
1.      Medlemsstaterna skall kräva att  en  kontroll av kundens 
eller den verklige förmånstagarens identitet äger rum innan en 
affärsförbindelse ingås eller en transaktion utförs. 
 
 
 
2.      Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att 
kontrollen av en kunds eller en verklig förmånstagares identitet 
fullgörs under  det att  en  affärsförbindelse ingås, om  detta är 
nödvändigt för att inte avbryta den normala verksamheten och 
om  risken för att  penningtvätt eller finansiering av terrorism 
skall ske är liten. I  sådana situationer skall dessa förfaranden 
slutföras så snart som möjligt efter den inledande kontakten. 
 
 
 
3.      Med avvikelse från punkt 1 och punkt 2 får medlemssta- 
terna, när det gäller livförsäkringsverksamhet,  tillåta att identi- 
tetskontrollen av den som enligt försäkringsbrevet är förmåns- 
tagare utförs efter det att  affärsförbindelsen har  ingåtts. I  det 
fallet bör kontrollen äga rum i samband med eller före utbetal- 
ningen eller vid det tillfälle då eller innan förmånstagaren avser 
att utöva de rättigheter som försäkringsbrevet medför. 
 
 
 
4.      Med avvikelse från punkt 1 och punkt 2 får medlemssta- 
terna tillåta att ett bankkonto öppnas om det finns tillräckliga 
garantier för att  säkerställa att  transaktioner inte kan genom- 
föras av kunden eller för kundens räkning innan ett slutgiltigt 
klarläggande erhållits om att ovan nämnda bestämmelser full- 
ständigt uppfylls. 
 
 
 
5.      Medlemsstaterna skall se till att en institution eller person 
som inte kan uppfylla kraven i artikel 8.1 a, b och c inte tillåts 
utföra en transaktion via ett bankkonto, ingå en affärsförbin- 
delse eller utföra en transaktion eller, om en affärsförbindelse 
redan har ingåtts, blir tvungen av avbryta denna, och skall 
överväga att lämna en rapport om kunden till den finansunder- 
rättelseenheten i enlighet med artikel 22. 
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Medlemsstaterna skall inte  tvingas tillämpa föregående stycke 
på notarius publicus, oberoende jurister, revisorer och skatte- 
rådgivare i samband med att de gör en bedömning av den rätts- 
liga situation som kunden befinner sig i eller försvarar eller 
företräder kunden vid, eller angående rättsliga förfaranden, 
däribland rådgivning om huruvida talan skall väckas eller rätte- 
gång undvikas. 

 

 
 

6.      Medlemsstaterna skall kräva att de institut och personer 
som omfattas av detta direktiv tillämpar kravet på kundkontroll 
inte endast på nya kunder, utan även på befintliga kunder om 
det efter en riskbedömning anses lämpligt. 

 
 
 
 

 
Artikel 10 

 

 
 

1.      Medlemsstaterna skall kräva att alla kasinokunder identifi- 
eras och att deras identitet kontrolleras om de köper eller växlar 
in spelmarker till ett värde av 2 000 EUR eller mer. 

 

 
 

2.      De krav beträffande fastställandet av identitet som före- 
skrivs i detta direktiv skall anses vara uppfylld av kasinon 
underkastade statlig tillsyn om dessa registrerar och identifierar 
sina  kunder  redan  i  samband  med  att  kunderna  träder  in  i 
lokalen, oavsett  hur  stora  belopp  som  växlas in  mot  spel- 
marker. 

 
 
 
 

 
AVSNITT 2 

 

 
 

Lägre krav på kundkontroll 
 

 
 

Artikel 11 
 

 
 

1.      Med avvikelse från artikel 7 a, 7 b och 7 d, artikel 8 och 
artikel 9.1 skall inte de institut och personer som omfattas av 
detta direktiv vara underkastade de krav som föreskrivs i dessa 
artiklar, om  kunden  är  ett  kreditinstitut  eller ett  finansiellt 
institut  som  omfattas av detta direktiv, eller ett  kreditinstitut 
eller ett finansiellt institut i ett tredjeland som fastställer krav 
som motsvarar dem som fastställs i detta direktiv och vars över- 
ensstämmelse med dessa krav är föremål för tillsyn. 

 

 
 

2.      Med avvikelse från artikel 7 a, 7 b och 7 d, artikel 8 och 
artikel  9.1   får  medlemsstaterna  tillåta  att   de  institut  och 
personer som omfattas av detta direktiv inte tillämpar kravet på 
kundkontroll i fråga om 

 
 

a) börsnoterade  företag  vars  aktier  handlas  på  en  reglerad 
marknad i den mening som avses i 2004/39/EG i en eller 

flera  medlemsstater och  börsnoterade  företag  från  tredje 
land som omfattas av insynskrav som överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen, och 

 
 
 
b) verkliga huvudmän bakom gemensamma konton  (pooled 

accounts) som förvaltas av notarius publicus och andra 
oberoende jurister i  medlemsstaterna, eller i  tredje länder, 
under   förutsättning  att   dessa  omfattas  av  krav  på   att 
bekämpa penningtvätt eller finansiering av terrorism i över- 
ensstämmelse med internationella normer och att deras 
efterlevnad av dessa krav är föremål för tillsyn och förutsatt 
att   uppgifter  om   den  verkliga förmånstagarens  identitet 
finns tillgängliga på begäran för de institut som fullgör funk- 
tionen som förvaringsinstitut för de gemensamma kontona, 

 
 
 
c) nationella offentliga myndigheter, 
 
 
 
eller i fråga om andra kunder som utgör en låg risk för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism och som uppfyller 
de tekniska kriterier som fastställs i enlighet med artikel 40.1 b. 
 
 
 
3.      I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 skall institut och 
personer som omfattas av detta direktiv under alla omständig- 
heter  samla tillräckligt med  information  för  att  fastställa om 
kunden är berättigad till ett undantag enligt dessa punkter. 
 
 
 

 
4.      Medlemsstaterna skall underrätta  varandra och  kommis- 
sionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller de villkor 
som anges i punkterna 1 eller 2 eller i andra situationer som 
uppfyller de  tekniska kriterier  som  fastställs i  enlighet med 
artikel 40.1 b. 
 
 
 

 
5.      Med avvikelse från artikel 7 a, 7 b och 7 d, artikel 8 och 
artikel  9.1   får  medlemsstaterna  tillåta  att   de  institut  och 
personer som omfattas av detta direktiv inte tillämpar kravet på 
kundkontroll i fråga om 
 
 
 
a) livförsäkringar, när de årliga premiebetalningarna inte över- 

stiger 1 000  EUR eller engångspremien uppgår  till högst 
2 500 EUR, 

 
 
 
b) pensionsförsäkringar, under  förutsättning att  försäkrings- 

brevet inte innehåller någon återköpsklausul och inte får 
användas som säkerhet för lån, 

 
 
 
c) pension, pensionsrätter eller liknande som innebär pensions- 

förmåner för anställda, när inbetalning sker i form av avdrag 
på  lön  och  systemet inte  tillåter överlåtelse av rättigheter, 
och 
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d) elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 1.3 b i Euro- 

paparlamentets  och  rådets  direktiv  2000/46/EG  av  den 
18  september 2000  om  rätten  att  starta och  driva affärs- 
verksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn 
av sådan verksamhet (1),  om, i de fall då den elektroniska 
produkten inte kan laddas, det högsta belopp som lagras i 
produkten  inte överstiger 150  EUR, eller om, i de fall då 
den  elektroniska produkten  kan  laddas, det  fastställts en 
begränsning till  2 500  EUR på  det  sammanlagda belopp 
som omsätts under ett kalenderår, utom när ett belopp på 
1 000  EUR eller mer löses in under samma kalenderår av 
innehavaren enligt artikel 3 i direktiv 2000/46/EG, 

 

 
eller i  fråga om  någon  annan  produkt  eller transaktion som 
utgör en låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism 
och som uppfyller de tekniska kriterier som fastställs i enlighet 
med artikel 40.1 b. 

 

 
 
 
 

Artikel 12 
 

 
 

Om kommissionen antar ett beslut enligt artikel 40.4 skall 
medlemsstaterna förbjuda institut  och  personer som  omfattas 
av detta direktiv att tillämpa lägre krav på kundkontroll på 
kreditinstitut, finansiella institut och börsnoterade företag i det 
berörda tredjelandet eller i andra företag i situationer som 
uppfyller de  tekniska kriterier  som  fastställs i  enlighet med 
artikel 40.1 b. 

 
 
 
 

 
AVSNITT 3 

 

 
 

Skärpta krav på kundkontroll 
 

 
 

Artikel 13 
 

 
 

1.      Medlemsstaterna skall se till att institut och personer som 
omfattas av detta direktiv utifrån en  riskbedömning uppfyller 
skärpta krav på kundkontroll, utöver de åtgärder som avses i 
artiklarna 7,  8  och  artikel 9.6,  i  situationer som  genom  sin 
natur kan medföra högre risk för penningtvätt och finansiering 
av terrorism, och åtminstone de situationer som avses i punk- 
terna 2, 3 och 4 och i fråga om andra situationer som medför 
en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och 
som  uppfyller de  tekniska kriterier som  fastställts i  enlighet 
med artikel 40.1 c. 

 

 
 

2.      I sådana fall där kunden inte har varit fysiskt närvarande 
för identifiering skall medlemsstaterna se till att institutet eller 
personen i fråga vidtar särskilda och lämpliga åtgärder för att 
kompensera  för  den   högre   risken,  exempelvis  genom   att 
tillämpa en eller flera av följande åtgärder: 

 
(1)  EGT  L 275, 27.10.2000, s. 39. 

a) Garantier för att kundens identitet kan fastställas med hjälp 
av ytterligare handlingar, uppgifter eller information. 

 
 
b) Kompletterande åtgärder för att kontrollera eller bestyrka de 

uppvisade handlingarnas innehåll eller äkthet, eller begära 
bekräftelse från ett  kreditinstitut eller ett  finansiellt institut 
som omfattas av detta direktiv. 

 
 
c) Garantier för att den första betalningen i samband med 

transaktionerna görs från ett konto som öppnats i kundens 
namn hos ett kreditinstitut. 

 
 
3.       I  fråga om gränsöverskridande korrespondentbankförbin- 
delser med motpart i ett tredjeland skall medlemsstaterna se till 
att deras kreditinstitut 
 
 
a) samlar in tillräckligt med information om motparten för att 

fullt ut  kunna  förstå dennes affärsverksamhet och  utifrån 
offentligt tillgänglig information bedöma det berörda institu- 
tets renommé och kvaliteten i tillsynen, 

 
 
b) gör   en   bedömning   av   motpartens   kontroller   för   att 

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, 
 
 
c) inhämtar godkännande från sin ledning innan de ingår nya 

korrespondentbankförbindelser, 

d)  dokumenterar varje instituts respektive ansvarsområden, och 

e) i  fråga om  så kallade ”payable through”-konton (transak- 
tionskonton som öppnas av utländska kreditinstitut och ger 
deras kunder möjlighet att utföra transaktioner i landet via 
underkonton) förvissar sig om att korrespondentkreditinsti- 
tutet har kontrollerat kundernas identitet och fortlöpande 
övervakat kunder som har direkt tillgång till det institutets 
konton, och att de på begäran kan förse det andra kreditin- 
stitutet med relevanta uppgifter som behövs för att uppfylla 
kravet på kundkontroll. 

 
 
4.      När det  gäller transaktioner  eller affärsförbindelser med 
personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta i ett annat 
medlemsland eller i ett tredjeland skall medlemsstaterna se till 
att institut och personer som omfattas av detta direktiv 
 
 
a) har de riskbaserade förfaranden som behövs för att avgöra 

om kunden i fråga är en person i politiskt utsatt ställning, 
 
 
b) inhämtar ledningens godkännande innan de ingår affärsför- 

bindelser med sådana kunder, och 
 
 
c) vidtar lämpliga åtgärder för att  fastställa källan till förmö- 

genheten och medlen som hänger samman med affärsför- 
bindelsen eller affärstransaktionen. 

 
 
d) bedriver skärpt fortlöpande övervakning av affärsförbin- 

delsen. 
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5.      Medlemsstaterna skall förbjuda  kreditinstituten  att  ingå 
eller upprätthålla korrespondentbankförbindelser med brevlåde- 
banker och skall begära att kreditinstituten vidtar lämpliga 
åtgärder för att se till att de inte ingår eller fortsätter att 
upprätthålla korrespondentbankförbindelser med en bank som 
tillåter att dess konton används av brevlådebanker. 

 
 
 

6.      Medlemsstaterna skall se till att institut och personer som 
omfattas av detta direktiv riktar särskild uppmärksamhet på de 
eventuella risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism 
som kan uppstå med avseende på produkter eller transaktioner 
som skulle kunna underlätta anonymitet, och vid behov vidta 
åtgärder för att  förebygga att  dessa används för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. 

 

 
 
 
 
 

AVSNITT 4 
 
 
 

Utförande genom tredje part 
 
 
 

Artikel 14 
 
 
 

Medlemsstaterna  får  tillåta  att   institut   och   personer   som 
omfattas av detta direktiv anlitar tredje part för uppfyllandet av 
de krav som  föreskrivs i artikel 8.1  a, b  och  c. Det slutliga 
ansvaret för uppfyllandet av de kraven skall dock även fortsätt- 
ningsvis ligga hos det institut eller den person som omfattas av 
direktivet och som anlitat tredje part. 

 

 
 
 
 
 

Artikel 15 
 
 
 

1.      I  de fall där en medlemsstat tillåter de kreditinstitut och 
finansiella institut som avses i artikel 2.1.1 eller 2.1.2 och som 
är belägna på dess territorium att bli betrodda som tredje part 
nationellt skall medlemsstaten under  alla omständigheter göra 
det möjligt för de institut och personer som avses i artikel 2.1 
och som är belägna på dess territorium att i enlighet med 
bestämmelserna i  artikel 14  erkänna och  godta  resultatet av 
kraven på kundkontroll i artikel 8.1 a, b och c som genomförts 
i enlighet med detta direktiv av ett institut enligt artikel 2.1.1 
eller 2.1.2 i en annan medlemsstat, med undantag av valutaväx- 
lingskontor och kontor för överföring eller översändande av 
pengar, och som uppfyller kraven i artiklarna 16 och 18, även 
om de handlingar och uppgifter på vilka dessa krav grundar sig 
är annorlunda än dem som krävs i den medlemsstat till vilken 
kunden hänvisas. 

 
 
 

2.      I   de  fall då  en  medlemsstat tillåter att  valutaväxlings- 
kontor och kontor för överföring eller översändande av pengar 
enligt artikel 3.2 a och som är belägna på dess territorium blir 

betrodda som nationell tredje part, skall den medlemsstaten 
under alla omständigheter, i enlighet med artikel 14, tillåta att 
de erkänner och godtar resultatet av kraven på kundkontroll i 
artikel 8.1 a, b och c som genomförts i enlighet med detta 
direktiv av samma typ av institut i en annan medlemsstat och 
som uppfyller kraven i artiklarna 16 och 18, även om de hand- 
lingar och uppgifter på vilka dessa krav grundar sig är annor- 
lunda än dem som krävs i den medlemsstat till vilken kunden 
hänvisas. 
 
 

 
3.      I de fall då en medlemsstat tillåter att de personer på dess 
territorium som avses i artikel 2.1.3  a, b och c blir betrodda 
som nationell tredje part,  skall den medlemsstaten under  alla 
omständigheter, i enlighet med artikel 14, tillåta att de erkänner 
och godtar resultatet av kraven på kundkontroll i artikel 8.1 a, 
b  och  c som genomförts i enlighet med detta direktiv av en 
person som avses i artikel 2.1.3 a, b och c i en annan medlems- 
stat och som uppfyller kraven i artiklarna 16 och 18, även om 
de handlingar och uppgifter på vilka dessa krav grundar sig är 
annorlunda än dem som krävs i den medlemsstat till vilken 
kunden hänvisas. 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel 16 
 
 

 
1.      I detta avsnitt skall med ”tredje part” avses de institut och 
personer  som  är  förtecknade  i  artikel  2  eller  motsvarande 
institut och personer som är i ett tredjeland, och som uppfyller 
följande krav: 
 
 
a) De är enligt lag registreringsskyldiga. 
 
 
b) De tillämpar bestämmelser om krav på kundkontroll och 

bevarande av  uppgifter  i  enlighet med  eller motsvarande 
dem som föreskrivs i detta direktiv, och kontrollen av att de 
verkligen  uppfyller  direktivets  krav  sker  i  enlighet  med 
avsnitt 2 i kapitel V, eller de är verksamma i ett tredjeland 
vars krav motsvarar kraven i detta direktiv. 

 
 
2.      Medlemsstaterna skall underrätta  varandra och  kommis- 
sionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller villkoren i 
punkt 1 b. 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel 17 
 
 

 
När kommissionen antar ett beslut enligt artikel 40.4 skall 
medlemsstaterna förbjuda institut  och  personer  som  omfattas 
av detta direktiv att betro tredje part från det berörda tredje- 
landet att fullgöra kraven enligt artikel 8.1 a, b och c. 



Bilaga 1  

 

25.11.2005  SV Europeiska unionens officiella tidning L 309/27 

 
Artikel 18 

 
1.      Tredje part är skyldig att göra information som begärs i 
enlighet med kraven i artikel 8.1 a, b och c omedelbart till- 
gänglig för det institut eller den person som omfattas av detta 
direktiv och som kunden hänvisats. 

 
2.      Berörd tredje part skall på begäran utan dröjsmål vidare- 
befordra relevanta kopior  av  identifierings- och  kontrollupp- 
gifter och annan relevant dokumentation rörande kunden eller 
den  verklige förmånstagaren till det  institut  eller den  person 
som omfattas av detta direktiv och som kunden hänvisats. 

 
 

Artikel 19 

 
Detta avsnitt skall inte tillämpas på outsourcing eller agentur- 
förhållanden där en kontraktstagande tjänsteleverantör eller en 
agent enligt avtal skall anses utgöra en del av det institut eller 
den person som omfattas av detta direktiv. 

 
 

KAPITEL  III 

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

AVSNITT 1 

Allmänna bestämmelser 

 
Artikel 20 

 
Medlemsstaterna skall kräva att  institut  och  personer som 
omfattas av detta direktiv ägnar särskild uppmärksamhet åt en 
viss verksamhet som de på grund av verksamhetens natur anser 
kunna innebära särskild risk för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism, i synnerhet komplicerade eller ovanligt omfat- 
tande transaktioner och alla ovanliga transaktionsmönster som 
inte förefaller ha något ekonomiskt eller påvisbart lagligt syfte. 

 
 

Artikel 21 

 
1.      Varje medlemsstat  skall  inrätta  en  finansunderrättelse- 
enhet för att kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 

 
2.      Denna  finansunderrättelseenhet  skall  inrättas  som   en 
central nationell enhet. Den skall ansvara för att ta emot (och, i 
den utsträckning det är tillåtet, begära) analysera och till behö- 
riga myndigheter sprida uppgifter som gäller möjlig penning- 
tvätt eller möjlig finansiering av terrorism eller som krävs enligt 
nationell lagstiftning. Den skall ges tillräckliga resurser för att 
kunna utföra sina uppgifter. 

 
3.      Medlemsstaterna  skall se till att finansunderrättelseenheten 
utan dröjsmål direkt eller indirekt har tillgång till de finansiella 
och administrativa uppgifter samt uppgifter som rör brottsbe- 
kämpning   som   den   behöver  för  att   kunna   fullgöra  sina 
uppgifter. 

 
 

Artikel 22 

 
1.      Medlemsstaterna skall kräva att de institut och personer 
som  omfattas av  detta  direktiv, samt  i  tillämpliga fall deras 
styrelseledamöter och anställda, samarbetar fullt ut 

a) genom att utan dröjsmål och på eget initiativ underrätta 
finansunderrättelseenheten, när  institutet  eller  personen  i 
fråga har vetskap om, misstänker eller har skälig grund att 
misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller 
att penningtvätt eller finansiering av terrorism ägt rum, eller 
försök till penningtvätt eller finansiering av terrorism, och 

 
b) genom att på begäran av finansunderrättelseenheten utan 

dröjsmål förse denna, i enlighet med vad som gäller enligt 
tillämplig lag, med alla erforderliga uppgifter 

 
2.      Uppgifter som avses i punkt 1 skall lämnas vidare till den 
finansunderrättelseenheten i den medlemsstat inom vars territo- 
rium  det  uppgiftslämnande  institutet  eller  den  uppgiftsläm- 
nande personen finns. Uppgifterna skall normalt lämnas vidare 
av  den  eller  de  personer  som  har  utsetts  i  enlighet  med 
artikel 34. 
 
 
 
 

Artikel 23 
 
 
1.      Med avvikelse från  artikel 22.1  får  medlemsstaterna, i 
fråga om de personer som avses i artikel 2.1.3 a och 2.1.3 b, 
utse ett lämpligt självreglerande yrkesorgan som den myndighet 
som i första hand  skall underrättas i finansunderrättelseenhe- 
tens ställe. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall 
det utsedda självreglerande organet i sådana fall utan dröjsmål 
vidarebefordra uppgifterna i ofiltrerat skick till finansunderrät- 
telseenheten. 
 
 
2.      Medlemsstaterna skall inte vara skyldiga att  tillämpa de 
skyldigheter som  följer av artikel 22.1  på  notarius  publicus, 
oberoende  jurister, revisorer  och  skatterådgivare, när  det  är 
fråga om uppgifter som dessa erhåller från eller inhämtar om 
någon  av sina klienter i  samband med att  de analyserar den 
rättsliga situation som kunden befinner sig i eller försvarar eller 
företräder kunden vid, eller i anslutning till rättsliga förfar- 
anden,  däribland rådgivning om  huruvida  talan  skall väckas 
eller rättegång undvikas, oavsett om sådana uppgifter erhålls 
eller inhämtas före, under eller efter det rättsliga förfarandet. 
 
 
 
 

Artikel 24 
 
 
1.      Medlemsstaterna skall kräva att de institut och personer 
som omfattas av detta direktiv avstår från att utföra sådana 
transaktioner som de vet har eller misstänker ha samband med 
penningtvätt eller finansiering av terrorism till dess att de har 
slutfört de nödvändiga åtgärderna i enlighet med artikel 22.1 a. I  
enlighet med  medlemsstaternas lagstiftning får instruktioner 
ges om att transaktionen inte skall utföras. 
 
 
2.       I  de fall då en sådan transaktion misstänks föranleda 
penningtvätt  eller  finansiering av  terrorism  och  det  inte  är 
möjligt att  på  angivet sätt underlåta att  utföra  transaktionen, 
eller om  underlåtenheten sannolikt skulle motverka försök att 
få tag i dem som gynnas av en misstänkt transaktion för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism, skall de berörda 
instituten  och  personerna  i  efterhand  omedelbart  underrätta 
den finansunderrättelseenheten. 
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Artikel 25 

 
 

1.      Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheter 
som avses i artikel 37 utan dröjsmål underrättar finansunderrät- 
telseenheten, om de vid inspektion av de institut eller personer 
som  omfattas av detta direktiv eller på  något  annat  sätt  har 
upptäckt omständigheter som kan ha samband med penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism. 

 
 

2.      Medlemsstaterna skall se till att tillsynsorgan som enligt 
bestämmelse i lag eller annan författning skall övervaka aktie- 
handeln,  valutahandeln och  den  finansiella derivatmarknaden 
underrättar finansunderrättelseenheten om de upptäcker 
omständigheter som kan ha samband med penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. 

 
 
 
 

Artikel 26 
 
 

Om ett institut eller en person som omfattas av detta direktiv, 
eller en anställd eller en styrelseledamot vid ett sådant institut 
eller hos  en  sådan person, i god  tro  enligt artikel 22.1  och 
artikel 23, har röjt sådana uppgifter som avses i artiklarna 22 
och 23, skall detta inte innebära överträdelse av någon sekre- 
tessregel som följer av ett avtal eller i någon föreskrift i lag eller 
annan författning, och inte föranleda ansvar i någon form för 
institutet eller personen i fråga eller dess styrelseledamöter eller 
anställda. 

 
 
 
 

Artikel 27 
 
 

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder  för  att 
skydda anställda vid de institut eller hos de personer som 
omfattas av detta direktiv från att utsättas för hot eller fientliga 
åtgärder till följd av att de rapporterat misstankar om penning- 
tvätt  eller finansiering av terrorism  antingen  internt  eller till 
finansunderrättelseenheten. 

 
 
 
 

AVSNITT 2 

 
 

Förbud mot röjande av uppgifter 
 
 

Artikel 28 
 
 

1.      De institut och personer som omfattas av detta direktiv 
samt  deras  styrelseledamöter och  anställda får  inte  röja  för 
kunden i fråga eller för någon tredje person att uppgifter har 
lämnats i enlighet med artiklarna 22 och 23, eller att en under- 
sökning om penningtvätt eller finansiering av terrorism utförs 
eller kan komma att utföras. 

de självreglerande organen, eller röjande av uppgifter i brottsbe- 
kämpande syfte. 
 
 
 
3.      Förbudet i  punkt  1  skall inte  hindra  att  uppgifter röjs 
mellan  institut  från  medlemsstaterna, eller  från  tredjeländer 
under  förutsättning  att  de  uppfyller villkoren i  artikel 11.1, 
vilka tillhör samma grupp  enligt definitionen i artikel 2.12  i 
Europaparlamentets och  rådets  direktiv 2002/87/EG  av  den 
16 december 2002  om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk- 
ringsföretag och  värdepappersföretag i  ett  finansiellt konglo- 
merat (1). 
 
 
 
4.      Förbudet i  punkt  1  skall inte  hindra  att  uppgifter röjs 
mellan personer enligt artikel 2.1.3 a och 2.1.3 b från 
medlemsstaterna, eller från tredjeländer som ställer krav som är 
likvärdiga med kraven i detta direktiv, vilka bedriver sin yrkes- 
verksamhet, som anställda eller på annat sätt, inom samma 
rättsliga enhet  eller  ett  nätverk.  I   denna  artikel  avses med 
nätverk en större enhet som personen ingår i och som har 
gemensamt ägande eller gemensam ledning eller efterlevnads- 
kontroll. 
 
 
 
5.      När  det  gäller  de  institut  eller  personer  som  avses i 
artikel 2.1.1, 2.1.2 och artikel 2.1.3 a samt 2.1.3 b i fall som 
rör samma kund och samma transaktion och där två eller fler 
institut eller personer är inblandade, skall förbudet i punkt  1 
inte hindra att uppgifter röjs mellan de berörda instituten eller 
personerna, under förutsättning att de är belägna i en medlems- 
stat, eller i ett tredjeland som ställer krav som är likvärdiga med 
kraven i  detta direktiv och  tillhör samma yrkeskategori samt 
omfattas av likvärdiga skyldigheter när det gäller sekretess och 
skydd av personuppgifter. De uppgifter som utbyts skall endast 
användas i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 
 
 
 
6.      Om de personer som avses i artikel 2.1.3 a och 2.1.3 b 
försöker avråda en  kund  från att  ge sig in  på  olaglig verk- 
samhet, skall detta inte  betraktas som  röjande av uppgifter i 
den mening som avses i punkt 1. 
 
 
 
7.      Medlemsstaterna skall underrätta  varandra och  kommis- 
sionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller villkoren 
enligt punkterna 3, 4 eller 5. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 29 
 
 
 
Om kommissionen antar ett beslut enligt artikel 40.4 skall 
medlemsstaterna förbjuda röjande av uppgifter mellan institut 
och personer som omfattas av detta direktiv och  institut och 
personer från det berörda tredjelandet. 

2. Förbudet i punkt  1  skall inte omfatta röjande av uppgifter    
till de behöriga myndigheter som avses i artikel 37, inbegripet (1)  EUT  L 35, 11.2.2003, s. 1. 
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KAPITEL IV BEVARANDE OCH 

 
 
 

STATISTIK Artikel 30 
 
 
 

Medlemsstaterna skall se till att de institut och personer som 
omfattas  av  detta  direktiv  bevarar  följande  handlingar  och 
uppgifter, så att de kan användas vid eventuella undersökningar 
eller  utredning  av  möjlig  penningtvätt  eller  finansiering av 
terrorism som utförs av finansunderrättelseenheten eller andra 
behöriga myndigheter i  enlighet med  den  nationella lagstift- 
ningen: 

 
 

a) När det gäller krav på kundkontroll: en kopia av eller 
uppgifter om den bevisning som krävts under minst fem år 
efter det att affärsförbindelsen med kunden har upphört. 

 
 

b) När det gäller affärsförbindelser och transaktioner: uppgift- 
sunderlag och arkiv, bestående av originaldokument eller 
sådana kopior som i enlighet med gällande nationell lag får 
företes i domstolsförfaranden, under minst fem år efter det 
att transaktionerna utförts eller affärsförbindelsen avslutats. 

 
 
 
 
 

Artikel 31 
 
 
 

1.        Medlemsstaterna skall kräva att  de kreditinstitut och 
finansiella institut som omfattas av detta direktiv vid sina filialer 
och majoritetsägda dotterbolag i tredjeländer i förekommande 
fall tillämpar åtgärder som är minst likvärdiga med dem som 
anges i detta direktiv i fråga om kundkontroll och bevarande av 
uppgifter. 

 
 
 

Om tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av sådana 
likvärdiga åtgärder, skall medlemsstaterna ställa som krav att de 
berörda kreditinstituten och finansiella instituten underrättar de 
behöriga myndigheterna i den berörda hemmedlemsstaten om 
detta. 

 
 
 

2.        Medlemsstaterna och  kommissionen skall underrätta 
varandra om fall där lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter 
tillämpning av de åtgärder som krävs enligt punkt 1 första 
stycket, och  samordnade åtgärder kan  vidtas för att  finna en 
lösning. 

 
 
 

3.      Medlemsstaterna skall kräva att  kreditinstituten och  de 
finansiella instituten  vidtar ytterligare åtgärder för  att  på  ett 
effektivt sätt hantera risken för penningtvätt eller finansiering 
av terrorism då tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning 
av de åtgärder som krävs enligt punkt 1 första stycket. 

Artikel 32 
 
 
Medlemsstaterna skall kräva att deras kreditinstitut och finansi- 
ella institut skall inrätta system som gör det möjligt för dem att 
på förfrågningar från den finansunderrättelseenheten, eller från 
andra myndigheter, i enlighet med medlemsstaternas nationella 
lagstiftning snabbt och fullständig lämna upplysningar om 
huruvida de har  eller under  de senaste fem åren har  haft en 
affärsförbindelse med   specificerade fysiska eller juridiska 
personer och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens natur. 
 
 
 

 
Artikel 33 

 
 
1.      Medlemsstaterna skall se till att de kan se över effektivi- 
teten i sina system för bekämpning av penningtvätt eller finan- 
siering av terrorism genom att föra omfattande statistik över 
frågor av betydelse för dessa systems effektivitet. 
 
 
2.       Sådan statistik skall åtminstone omfatta antalet rapporter 
om misstänkta transaktioner som lämnats till finansunderrättel- 
seenheten  och   uppföljningen  av  dessa  rapporter   samt   på 
årsbasis ange antalet fall som undersökts, antalet personer som 
åtalats, antalet personer som dömts för brott som rör penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism samt omfattningen av frysta, 
beslagtagna eller förverkade tillgångar. 
 
 
3.      Medlemsstaterna skall se till att en konsoliderad översyn 
av dessa statistiska rapporter offentliggörs. 
 
 
 

 
KAPITEL V 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

AVSNITT 1 

Interna förfaranden,  utbildning  och feedback 
 
 

Artikel 34 
 
 
1.      Medlemsstaterna skall kräva att institut och personer som 
omfattas av detta direktiv inför tillfredsställande och  lämpliga 
riktlinjer och rutiner för kundkontroll, rapportering, bevarande 
av uppgifter, internkontroll, riskbedömning, riskhantering, 
efterlevnadskontroll och kommunikation, för att förebygga och 
förhindra  transaktioner  som  har  samband  med  penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. 
 
 
2.      Medlemsstaterna skall kräva att kreditinstitut och finansi- 
ella institut som omfattas av detta direktiv i förekommande fall 
underrättar filialer och majoritetsägda dotterbolag i tredjeländer 
om de relevanta riktlinjerna och förfarandena. 
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Artikel 35 

 
 

1.      Medlemsstaterna skall kräva att institut och personer som 
omfattas av detta direktiv vidtar lämpliga åtgärder så att deras 
berörda anställda får kännedom om gällande bestämmelser som 
utfärdats i enlighet med detta direktiv. 

 
 

Bland annat skall de berörda anställda delta i särskilda fortlö- 
pande utbildningsprogram som är avsedda att  hjälpa dem att 
känna igen transaktioner som kan ha samband med penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism samt ge dem vägledning om 
hur de skall handla i sådana fall. 

 
 

Om en fysisk person som hör till någon av de kategorier som 
anges i artikel 2.1.3 bedriver sin yrkesverksamhet som anställd 
hos  en  juridisk  person  skall  skyldigheterna enligt  det  här 
avsnittet gälla den juridiska personen och inte den fysiska 
personen. 

 
 

2.      Medlemsstaterna skall se till att de institut och personer 
som omfattas av detta direktiv har tillgång till aktuell informa- 
tion om tillvägagångssätt vid penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt om uppgifter som gör det möjligt att upptäcka 
misstänkta transaktioner. 

 
 

3.      Medlemsstaterna skall se till att det i de fall det är möjligt 
lämnas lämplig feedback avseende effektiviteten och  uppfölj- 
ningen av rapporter om misstänkt penningtvätt eller finan- 
siering av terrorism. 

 

 
 
 

AVSNITT 2 
 

 
Tillsyn 

 
 

Artikel 36 
 
 

1.      Medlemsstaterna skall se till att valutaväxlingskontor och 
leverantörer av tjänster till truster och företag är skyldiga att ha 
tillstånd eller vara registrerade och att kasinon är skyldiga att 
ha tillstånd för att kunna bedriva laglig affärsverksamhet. Utan 
att det påverkar framtida gemenskapslagstiftning  skall medlems- 
staterna föreskriva att kontor för översändande av pengar skall 
ha tillstånd eller vara registrerade för att kunna bedriva laglig 
affärsverksamhet. 

 
 

2.      Medlemsstaterna skall se till att  de behöriga myndighe- 
terna  vägrar  licensiering eller registrering av  sådana  företag 
som  avses i  punkt  1,  om  de  inte  är  övertygade om  att  de 
personer som styr eller kommer  att  styra affärsverksamheten 
eller som är de verkliga huvudmännen i sådana företag är 
lämpade för detta. 

 

 
 
 

Artikel 37 
 
 

1.      Medlemsstaterna skall åtminstone kräva att  de behöriga 
myndigheterna  effektivt  övervakar,  och   vidtar  nödvändiga 

åtgärder för  att  säkerställa att  de  institut  och  personer  som 
omfattas av detta direktiv uppfyller direktivets krav. 
 
 
2.      Medlemsstaterna skall se till att  de behöriga myndighe- 
terna har tillräckliga befogenheter, däribland möjlighet att kräva 
att  sådana  uppgifter  lämnas  som  är  relevanta  för  övervak- 
ningen, efterlevnaden och utförandet av kontroller, och tillräck- 
liga resurser för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
3.      När   det   gäller  kreditinstitut,  finansiella  institut   och 
kasinon skall de behöriga myndigheterna ha förstärkta övervak- 
ningsbefogenheter, i synnerhet möjlighet att utföra inspektioner 
på plats. 
 
 
4.      När det gäller sådana fysiska och juridiska personer som 
avses i  artikel 2.1.3  a–2.1.3  e  får medlemsstaterna tillåta att 
uppgifterna i punkt 1 utförs på grundval av en riskbedömning. 
 
 
5.      När det gäller de personer som avses i artikel 2.1.3 a och 

2.1.3  b  får medlemsstaterna tillåta att  uppgifterna i  punkt  1 
utförs av självreglerande organ, under förutsättning att  dessa 
uppfyller bestämmelserna i punkt 2. 
 
 
 
 

AVSNITT 3 

 
 

Samarbete 
 
 

Artikel 38 
 
 
Kommissionen skall lämna den hjälp som behövs för att under- 
lätta samordning, bl.a. informationsutbyte, mellan finansunder- 
rättelseenheter i gemenskapen. 
 
 
 
 

AVSNITT 4 

 
 

Sanktioner 
 
 

Artikel 39 
 
 
1.        Medlemsstaterna skall se  till  att  fysiska och  juridiska 
personer som omfattas av detta direktiv kan hållas ansvariga 
för överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med detta direktiv. Sanktionerna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
 
 
2.      Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa 
straffrättsliga sanktioner skall medlemsstaterna i  enlighet med 
sin nationella lagstiftning se till att lämpliga administrativa 
åtgärder  kan  vidtas  eller administrativa sanktioner  tillämpas 
mot kreditinstitut och finansiella institut för överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta 
direktiv. Medlemsstaterna skall se till att åtgärderna eller sank- 
tionerna är effektiva, proportionerliga och avskräckande. 
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3.      Medlemsstaterna skall se till att juridiska personer åtmin- 
stone kan hållas ansvariga för överträdelser enligt punkt 1 som 
begås till deras förmån av någon person som agerar antingen 
enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation 
och som har en ledande ställning inom den juridiska personens 
organisation, grundad på 

 
a) befogenhet att företräda den juridiska personen, 

 

 
b) befogenhet  att   fatta  beslut  på   den  juridiska  personens 

vägnar, 

 
c) befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen. 

 
4.      Utöver vad som redan angivits i punkt 3 skall medlems- 
staterna se till att en juridisk person kan ställas till ansvar när 
brister  i  övervakning eller kontroll  som  skall utföras  av  en 
sådan person som avses i punkt 3 har gjort det möjligt för en 
person som är underställd en juridisk person att till förmån för 
denna juridiska person begå en sådan överträdelse som anges i 
punkt 1. 

 
 
 

 
KAPITEL VI 

GENOMFÖRANDE 

Artikel 40 

1. För att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen i kampen 
mot  penningtvätt och finansiering av terrorism och garantera 
ett enhetligt genomförande av detta direktiv får kommissionen, 

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 41.2,  anta 
följande genomförandeåtgärder: 

 

 
a) Förtydligande av de tekniska aspekterna av definitionerna i 

artikel 3.2 a och 3.2 d samt artiklarna 6, 7, 8, 9 och 10. 

 
b) Fastställande av tekniska kriterier för att bedöma huruvida 

en situation innebär en låg risk för penningtvätt eller finan- 
siering av terrorism enligt artikel 11.2 och 11.5. 

 
c) Fastställande av tekniska kriterier för att  bedöma huruvida 

en situation innebär en hög risk för penningtvätt eller finan- 
siering av terrorism enligt artikel 13. 

 

 
d) Fastställande av tekniska kriterier för att  bedöma huruvida 

det, i enlighet med artikel 2.2, är motiverat att inte tillämpa 
detta direktiv på  vissa juridiska eller fysiska personer som 
endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bedriver 
finansiell verksamhet. 

 
2.      Kommissionen skall under  alla omständigheter anta  de 
första genomförandeåtgärder som ger verkan åt punkterna 1 b 
och 1 d senast den 15 juni 2006. 

 
 

3.      Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 41.2, justera de belopp som anges i artikel 2.1.3 

e, artikel 7 b, artikel 10.1, artikel 11.5 a och 11.5 d med beak- 
tande  av  gemenskapslagstiftningen, den  ekonomiska  utveck- 
lingen och förändringar av internationella normer. 
 
 
4.      Om kommissionen finner att ett tredjeland inte uppfyller 
villkoren i artikel 11.1  eller 11.2, artikel 28.3, 28.4  eller 28.5 
eller i de åtgärder som fastställts i enlighet med punkt  1  b i 
denna artikel eller artikel 16.1 b, eller att lagstiftningen i tredje- 
landet inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt 
artikel 31.1  första stycket, skall den anta ett  beslut där detta 
anges i enlighet med förfarandet i artikel 41.2. 
 
 
 

 
Artikel 41 

 
 
1.      Kommissionen skall biträdas av en kommitté för förebyg- 
gande  av  penningtvätt  och  finansiering av  terrorism,  nedan 
kallad ”kommittén”. 
 
 
2.      När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i  
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel- 
serna i artikel 8  i det beslutet och under förutsättning att de 
genomförandeåtgärder som antagits enligt detta förfarande inte 
innebär någon ändring av de väsentliga bestämmelserna i detta 
direktiv. 
 
 
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 
tre månader. 
 
 
3.      Kommittén skall själv anta sin arbetsordning. 
 
 
4.      Utan  att  det  påverkar  de  genomförandeåtgärder  som 
redan antagits skall tillämpningen av de bestämmelser i detta 
direktiv  som  föreskriver  tekniska  bestämmelser  och   beslut 
enligt förfarandet i  punkt  2  upphöra  fyra år  efter ikraftträ- 
dandet av det här direktivet. Europaparlamentet och rådet får 
på  förslag från  kommissionen förlänga giltighetstiden för  de 
berörda bestämmelserna i enlighet med förfarandet i artikel 251 i  
fördraget och skall i detta syfte se över dem före fyraårsfri- 
stens slut. 
 
 
 

 
KAPITEL VII 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 42 

Kommissionen skall senast den 15 december 2009 och därefter 
minst vart tredje år utarbeta en rapport om genomförandet av 
detta  direktiv, vilken skall överlämnas till Europaparlamentet 
och rådet. I samband med den första rapporten skall kommis- 
sionen inkludera en särskild undersökning som avser behand- 
lingen av advokater och andra oberoende jurister. 
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Artikel 43 

 

Senast den 15  december 2010  skall kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport om tröskelvärdet i 
procent i artikel 3.6, med särskild betoning på den eventuella 
nyttan  och  följderna av  en  minskning  av  procentandelen  i 
artikel 3.6  a i, 3.6  b i och 3.6  b iii från 25  procent  till 20 
procent.  På  grundval  av  rapporten  får  kommissionen  lägga 
fram ett förslag till ändringar av detta direktiv. 

 
Artikel 44 

 

Direktiv 91/308/EEG skall upphöra att gälla. 
 

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som 
hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilagan till detta direktiv. 

 
Artikel 45 

 

1.      Medlemsstaterna skall sätta  i  kraft  de  lagar och  andra 
författningar  som  är  nödvändiga för  att  följa detta  direktiv 
senast den 15 december 2007. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till kommissionen samt en 
jämförelsetabell över bestämmelserna i  detta  direktiv och  de 

hänvisning när  de offentliggörs. Närmare föreskrifter om  hur 
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 
 
2.       Medlemsstaterna  skall till kommissionen överlämna texten 
till de  centrala bestämmelser i  nationell lagstiftning som  de 
antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 
 
 

Artikel 46 

 
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det 
offentliggjorts i Europeiska unionens  officiella tidning. 
 
 

Artikel 47 
 
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
 
 
 
 
Utfärdat i Strasbourg den 26 oktober 2005. 

nationella bestämmelser som antagits. 
 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla 
en  hänvisning  till  detta  direktiv eller  åtföljas av  en  sådan 

På Europaparlamentets vägnar 

J.BORRELL FONTELLES 

Ordförande 

På rådets vägnar 

D. ALEXANDER 

Ordförande 
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Svensk författningssamling 
 

Lag 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism; 

 
utfärdad den 12 februari 2009. 

 
Enligt riksdagens beslut1  föreskrivs2  följande. 

 
 

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 
 

Lagens tillämpningsområde 
 

1 §    Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan 

näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

 
2 §    Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver 

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse, 

2. livförsäkringsrörelse, 

3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, 

4. verksamhet   som   kräver   anmälan   till  eller   ansökan   hos   Finans- 

inspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss fi- 

nansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 

5. försäkringsförmedling    enligt   lagen   (2005:405)   om   försäkrings- 

förmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av 

andra än anknutna försäkringsförmedlare, 

6. verksamhet   för   utgivning   av   elektroniska   pengar   enligt   lagen 

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, 

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, 

8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt 

fastighetsmäklarlagen (1995:400), 

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355), 

10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat re- 

visionsbolag, 

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions- 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
SFS 2009:62 

Utkom från trycket 

den 24 februari 2009 

 

 
 
 

1  Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163. 1 
2  Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi- 
nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060). 



 

 

 
 
 

SFS 2009:62   12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka 

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare), 

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo- 

katbyrå,  till den del verksamheten  avser  tjänster  som  anges  i 3 § första 

stycket, 

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 

13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket, 

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som 

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person 

som avses i 10–14, eller 

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj- 

ning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 

15 000 euro. 

 
3 §    Tjänster som avses i 2 § 13 och 14 omfattar 

1. att handla i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transak- 

tioner eller transaktioner med fastigheter, 

2. att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för en 

klients räkning vid 

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag, 

b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, 

c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, 

d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av 

företag, eller 

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster. 

Tjänster som avses i 2 § 15 omfattar 

1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och 

förmedling av svenska eller utländska juridiska personer, 

2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansva- 

rig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande 

ställning i förhållande till andra juridiska personer, 

3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och där- 

med sammanhängande tjänster till en juridisk person eller en trust eller en 

liknande juridisk konstruktion, 

4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och 

5. funktion som nominell aktieägare för en verklig huvudmans räkning. 

 
4 §    I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7 gäller lagen även filialer i 

Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. 
 

 

Definitioner 
 

5 §    I denna lag betyder 

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten eta- 

bleras förväntas ha en viss varaktighet, 

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdik- 

tion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet 

inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn, 

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 

2 



 

 

 
 
 

4. finansiering   av  terrorism:   insamling,  tillhandahållande   eller  mot- 

tagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de 

är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen 

(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa 

fall, 

5. kund:  den  som  har  trätt  i  avtalsförbindelse  med  sådan  verksam- 

hetsutövare som avses i denna lag, 

6. penningtvätt: sådana åtgärder 

a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens 

samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig 

rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt så- 

dana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller bru- 

kande av egendomen, 

b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att döl- 

ja att någon har berikat sig genom brottslig gärning, 

7. person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har 

haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familje- 

medlemmar och kända medarbetare, 

8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan per- 

son handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett be- 

stämmande inflytande över kunden, och 

9. verksamhetsutövare:  en fysisk  eller  juridisk  person  som utför verk- 

samhet som omfattas av denna lag. 
 

 
2 kap. Kundkännedom 

 

Krav på riskbaserad kundkännedom 
 

1 §    En  verksamhetsutövare   ska  vidta  åtgärder   för  att  uppnå   kund- 

kännedom. Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

I 4 och 5 §§ kasinolagen  (1999:355)  finns särskilda bestämmelser  om 

identitetskontroll av kasinobesökare. 
 
 

Situationer som kräver kundkännedom 
 

2 §    En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå 

kundkännedom enligt 3 § 

1. vid etableringen av en affärsförbindelse, 

2. vid  enstaka  transaktioner  som  uppgår  till  ett  belopp  motsvarande 

15 000 euro eller mer, 

3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro 

men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som 

tillsammans uppgår till minst detta belopp, och 

4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mot- 

tagna uppgifter om kundens identitet. 

Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, 

ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, 

befrielser eller tröskelbelopp. 
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SFS 2009:62  Grundläggande åtgärder för kundkännedom 
 

3 §    Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses 

1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag 

eller på annat tillförlitligt sätt, 

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och 

3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. 

Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kun- 

dens ägarförhållanden och kontrollstruktur. 

Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utom- 

stående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket, 

om verksamhetsutövaren på begäran, och utan dröjsmål, kan få del av de 

uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat. 

 
4 §    Med utomstående i 3 § tredje stycket avses 

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 

1–3 och 5–7, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med 

hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkes- 

register, eller 

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 

1–3 och 5–7, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med 

hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yr- 

kesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och beva- 

rande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 

det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terro- 

rism3 och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs. 
 
 

Undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för 

kundkännedom 
 

5 §    Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpan- 

de uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för 

1. svenska myndigheter, 

2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7, och som har hemvist 

a) inom EES, 

b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot pen- 

ningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rå- 

dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhin- 

dra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av 

terrorism4  och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs, 

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel 

på en reglerad marknad i den mening som avses i Europarlamentets och rå- 

dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 

instrument5  och om ändring av rådets direktiv 85/611/EG och 93/6/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå- 

dets direktiv 93/22/EEG, eller 

 
3  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060). 
4  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060). 

4  
5  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039). 



 

 

 
 
 

4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till mot- 

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som 

företag under 3, 

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsva- 

rande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsva- 

rande högst 2 500 euro, 

6. pensionsförsäkringar   enligt   58   kap.   4–16 §§   inkomstskattelagen 

(1999:1229) som inte får återköpas, 

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades 

förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och över- 

låtelse av rättigheter inte är tillåten, 

8. elektroniska  pengar  enligt  lagen  (2002:149)  om  utgivning  av  elek- 

troniska pengar 

a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som 

inte kan laddas uppgår till högst 150 euro, eller 

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde 

som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 

euro kan lösas in under samma period, eller 

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som för- 

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist 

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan 

göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller 

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens 

identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advo- 

katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar 

dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av 

den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för penningtvätt och finansiering av terrorism6  och om det finns till- 

syn över att dessa skyldigheter uppfylls. 
 
 

Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom 
 

6 §    Trots  bestämmelserna  i  5 §  ska  en  verksamhetsutövare  alltid  vidta 

skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt 

och finansiering av terrorism är hög. Sådana åtgärder ska vara mer omfat- 

tande än åtgärderna i 3 §. 

Vid bedömning enligt första stycket ska särskild uppmärksamhet riktas 

mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå 

när det gäller produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta ano- 

nymitet. 

Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög 

risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas 

1. när en affärsförbindelse  etableras eller en enstaka transaktion utförs 

med någon på distans, 

2. när en affärsförbindelse  etableras eller en enstaka transaktion utförs 

med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands, och 

3. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut 

med hemvist utanför EES. 

 
6  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060). 
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SFS 2009:62  7 §    Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid 

1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras 

inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer, 

2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och 

3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare. 

 
8 §    Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 3 avses alltid 

1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna för- 

stå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet, 

2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och fi- 

nansiering av terrorism, 

3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder 

och de åtgärder som det vidtar, 

4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och 

5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder 

som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer 

upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter. 
 
 

Tidpunkt för kundkännedom 
 

9 §    Kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slut- 

föras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs. 

Identitetskontroll av förmånstagare till livförsäkring behöver dock inte göras 

förrän i samband med första utbetalningen av försäkringsersättning eller när 

annan rättighet enligt försäkringsavtalet utövas för första gången. 

Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång 

och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, får kontroll 

med  anledning  av  en  ny  affärsförbindelse  göras  senare  än  enligt  första 

stycket men ska dock alltid slutföras i nära anslutning till att förbindelsen har 

etablerats. 
 
 

Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser 
 

10 §    En  verksamhetsutövare  ska  fortlöpande  följa  pågående  affärsför- 

bindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som 

utförs stämmer överens med den kunskap som verksamhetsutövaren har om 

kunden, dennes affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån kundens 

ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar rörande 

kontrollen ska hållas aktuella. 
 

 

Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås 
 

11 §    En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller ut- 

föra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbin- 

delsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas. 

Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terro- 

rism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 

1 §. 

Första och andra styckena  tillämpas inte i de situationer  som anges i 

6  3 kap. 2 och 3 §§. 



 

 

 
 
 

Filialer och dotterföretag med hemvist utanför EES 
 

12 §    Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 ska tillämpa bestäm- 

melserna om kundkännedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. även 

för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist utanför EES, 

om inte hemvistlandets lag hindrar detta. 

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken 

för  penningtvätt  och  finansiering  av  terrorism  om  bestämmelserna  som 

anges i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finansin- 

spektionen om detta. 
 
 

Bevarande av handlingar eller uppgifter 
 

13 §    En verksamhetsutövare ska i minst fem år bevara handlingar och upp- 

gifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Tiden ska 

räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse 

har etablerats, affärsförbindelsen upphörde. 
 
 

Förbud mot anonyma konton 
 

14 §    Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 får inte föra anonyma 

konton eller utfärda anonyma motböcker. 
 

 
3 kap. Rapporteringskrav 

 

Uppgifts- och granskningsskyldighet 
 

1 §    En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upp- 

täcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör 

ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla om- 

ständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism 

utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen. 

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den 

misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt el- 

ler finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en 

misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna 

försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efter- 

hand. 

På begäran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsutövaren eller den som 

yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla 

uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av 

terrorism. 

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska el- 

ler juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för utred- 

ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten be- 

gär. 

Bestämmelser  om  uppgiftsskyldighet  finns  även  i  14 a §  kasinolagen 

(1999:355). 
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SFS 2009:62            2 §    Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende ju- 

rister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte 

skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § om vad som anförtrotts dem då de 

försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, 

inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande. Detta 

gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett sådant 

förfarande. 

 
3 §    Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende ju- 

rister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte 

skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § när det gäller information som avser 

en klient och som de har fått i samband med att de bedömer klientens rättsli- 

ga situation. 
 
 

Meddelandeförbud 
 

4 §    Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter 

eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en 

granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 § 

eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras. 

Första stycket hindrar inte att en sådan uppgift lämnas till en tillsynsmyn- 

dighet i ett disciplinärende eller annat ärende som motiverar att en sådan 

uppgift lämnas. 

 
5 §    En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 1 § 

får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller 

juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. 

Den som lämnar uppgifter med stöd av 7 § får inte heller göras ansvarig för 

att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en 

anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räk- 

ning. 

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt- 

ningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/ 

2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag7  eller artiklarna 37– 

41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för 

europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)8  tillämpas bestämmel- 

sen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Det- 

samma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 4 § om meddelandeför- 

bud. 

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår 

att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett eu- 

ropabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan. 

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667) 

om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 § 

revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revi- 

sorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag. 

 
7  EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32004R0885). 

8  
8  EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435). 



 

 

 
 
 

Tillsynsmyndigheters underrättelseskyldighet 
 

6 §    Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk 

person eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha 

samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska 

myndigheten utan dröjsmål underrätta Rikspolisstyrelsen om detta. 
 
 

System för att besvara förfrågningar 
 

7 §    En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 ska ha ett system för 

att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida de under 

de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om 

så skulle vara fallet, om förbindelsens art. 
 

 
4 kap. Registerfrågor 

 

Tillämpningsområde 
 

1 §    Verksamhetsutövare får när det gäller penningtvätt och finansiering av 

terrorism behandla personuppgifter och föra register enligt bestämmelserna i 

2–9 §§, vilka gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204). 
 
 

Personuppgiftsbehandling 

 
2 §    Personuppgifter som framgår av en kunds pass eller identitetshandling 

och som avser identitet, medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt 

offentlig funktion får behandlas om det är nödvändigt för att 

1. bedöma om kunden omfattas av 2 kap. 6 § tredje stycket 2, 

2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 §, eller 

3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § första 

och andra styckena. 
 
 

Ändamål för register 
 

3 §    Register får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 kap. 

2–4 §§ 

1. för att förhindra medverkan vid transaktioner som utgör penningtvätt 

eller finansiering av terrorism enligt denna lag, och 

2. för att kunna uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten i 3 kap. 

1 § första och andra styckena. 
 
 

Innehåll 
 

4 §    Ett register som avses i 3 § får endast innehålla 

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress, 

2. kontonummer eller motsvarande, samt 

3. de övriga uppgifter som framkommit vid granskning enligt 3 kap. 1 § 

första stycket eller lämnats enligt andra stycket i samma paragraf. 
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5 §    Uppgifter ur ett register som avses i 3 § får inte lämnas ut till den re- 

gistrerade. 
 
 

Gallring 
 

6 §    En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras 

1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att lägga ned utred- 

ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism, 

2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning 

av de lämnade uppgifterna, 

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med 

anledning av de lämnade uppgifterna, eller 

4. senast tre år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 3 kap. 1 §. 
 
 

Samkörning 
 

7 §    En verksamhetsutövares register som avses i 3 § får inte samköras med 

motsvarande register hos någon annan. 
 
 

Rättelse och skadestånd 
 

8 §    Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen  (1998:204) om 

rättelse  och  skadestånd  gäller  vid  behandling  av  personuppgifter  enligt 

denna lag. 
 
 

Tystnadsplikt 
 

9 §    Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen rö- 

ja uppgift i ett register som avses i 3 §. 

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter 

mot förbudet i första stycket. 
 
 

5 kap. Riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anställda 
samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker 

 

Riskbaserade rutiner och utbildning 
 

1 §    Verksamhetsutövare  ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att 

verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och 

ska svara för att de anställda fortlöpande får den information och den utbild- 

ning som behövs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 §, driver sin 

verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska skyldigheten att upp- 

rätthålla rutiner gälla den juridiska personen. 
 

 

Skydd av anställda 
 

2 §    Verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som 

behövs för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder till följd av att 
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de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering 

av terrorism. 
 
 

Förbindelser med brevlådebanker 
 

3 §    Kreditinstitut får inte etablera eller upprätthålla förbindelser med brev- 

lådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller 

upprätthålls med kreditinstitut som tillåter att deras konton används av såda- 

na banker. 
 
 

6 kap. Tillsyn 
 

1 §    I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 

14–16 tillämpas detta kapitel. 

Bestämmelser om tillsyn över annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 

finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare. 

 
2 §    Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan 

näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

 
3 §    Den som har för avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 

11, 12 och 14–16 ska anmäla detta till Bolagsverket. 

 
4 §    Verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 får inte bedrivas 

om anmälan enligt 3 § inte har gjorts. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som avses i 

första stycket utan att ha anmält detta att lämna de upplysningar om verk- 

samheten som behövs för att bedöma om det finns skyldighet att göra anmä- 

lan enligt 3 §. Lämnas inte sådana upplysningar, ska tillsynsmyndigheten fö- 

relägga den som driver verksamheten att upphöra med denna. 

 
5 §    En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i vä- 

sentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som 

har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten fö- 

reläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verk- 

samheten. 

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även 

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller 

ingår i dess ledning. 

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i företaget, 

om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt- 

liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av 

företaget. 

 
6 §    När en person som står under tillsyn enligt detta kapitel får kännedom 

om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i fö- 

retaget eller ingår i dess ledning, ska personen anmäla förändringen till till- 

synsmyndigheten. 
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som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplys- 

ningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. 

Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en un- 

dersökning hos en verksamhetsutövare som är antecknad i Bolagsverkets re- 

gister. 

 
8 §    Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolagsverkets 

register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt 

framgår att så är fallet, ska verket avföra personen ur registret. 

 
9 §    Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite. 

 
10 §    Beslut enligt 4 § andra stycket eller 7 § första stycket får inte överkla- 

gas. 

Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltnings- 

domstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att beslutet ska 

gälla omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
 

7 kap. Ansvarsbestämmelse 
 

1 §    Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 §, 

eller 

2. bryter mot meddelandeförbudet i 3 kap. 4 §. 
 

 

8 kap. Bemyndiganden 
 

1 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- 

dela föreskrifter om 

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §, 

2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §, 

3. undantag  från  bestämmelser  om  grundläggande  åtgärder  för  kund- 

kännedom enligt 2 kap. 5 §, 

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b och d, 

7 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomståen- 

de enligt 2 kap. 3 § tredje stycket, 

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i 

politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §, 

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap. 

10 § och hur dessa ska dokumenteras, 

7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom 

ska bevaras enligt 2 kap. 13 §, 

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §, 

9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska 

tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och 

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap. 

2 §. 
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1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009, då lagen (1993:768) om åt- 

gärder mot penningtvätt och lagen (1999:163) om penningtvättsregister ska 

upphöra att gälla. 

2. Verksamhetsutövare  ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom 

när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när 

det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. 

 
På regeringens vägnar 
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Bilaga 3 
 

 
 
 
 

Intervjuguide 
 

 
 
 
 

Penningtvättslagen 
 

• Upplever du att penningtvättslagen  påverkar ditt dagliga  arbete? 
 

• Vet du vad som förväntas av dig för att bekämpa penningtvätt? 
 

• Tycker du att det finns  några problem med penningtvättslagen,  för dig som 

kassapersonal? 

 
 

Rapportering 
 

• Har det hänt att du har gjort en rapportering  angående penningtvätt? 
 

• Vid misstanke  om penningtvätt,  vet du hur du bör agera? 
 

• Tror du att det finns  en risk att rapportering  undviks,  och i sådana fall varför? 
 

 
 

Kundrelationen 
 

• Tror du att kundrelationen  kan påverkas av bankens misstänksamhet? 
 

• Tror du att det finns  risk för undantag från penningtvättslagen,  med rädsla av att 

kundrelationen  ska påverkas negativt? 

 
 

Utbildning  och egna rutiner 
 

• Har du fått någon utbildning  i hur du ska arbeta mot penningtvätt? 
 

• Har banken en egen policy eller egna rutiner  kring penningtvätt? 


