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Summary 
Money laundering has for a long time been an acknowledged problem, now 
more than ever. Especially after 9/11 2001 and the terrorist attacks in the 
USA, joint efforts have made combating the problem a serious matter. 
Combating and prevention of money laundering and terrorism financing is 
also important from a larger perspective. If you can close off finances of 
criminal activity, you are one step closer to also stop organized crime, since 
money laundering often works as a final step of organized crime. 
 
Today our Swedish banks have a big responsibility to discover and report to 
the financial police if suspicion of money laundering rises. Naturally, this 
require a great deal of resources and a substantial amount of work. Still 
investigations and reports show that only just under half of all banks within 
Sweden reported sometime during the year of 2009. There are a number of 
reasons for that. According to Brottsförebyggande rådet(Brå) banks acquire 
both inadequate knowledge and inadequate technical development. People 
who are involved with money laundering are always one step ahead of those 
who try to discover them. If one method of money laundering is discovered, 
another is invented. Knowledge and technical systems at the banks are 
therefore of great importance, since they are the ones to have contact with 
clients and money. 
 
In a report from Brå one of the reasons for the low number of reports, is said 
to be the complexity of the regulations and that the employees at the banks 
lack in knowledge when it comes to what the regulation concerning money 
laundering mean. Initially money laundering was meant to only cover when 
money was being laundered, but this area has with time been extended. 
Today the regulation also covers when white money is being stained to 
disguise the receiver of the money. This is often used when terrorism is 
being financed. Therefore, Brå gives as a proposal that the name money 
laundering should be changed into money removal or money movement, 
since this in a better way reflects what actually happens, which makes it 
easier for those who are supposed to carry out the rules.  
 
This thesis deals with the problems of definition that money laundering 
causes and the actions that has been suggested. The suggestion of most 
interest to this thesis is if the name of money laundering should be changed 
into money removal or money movement and the consequences of such an 
action. The purpose of this thesis is also to get an insight in the actions 
banks take to avoid money laundering. This is made to be able to see if there 
is a need for a change from their perspective. 
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Sammanfattning 
Penningtvätt har länge varit ett uppmärksammat problem, men inte förrän på 
senare år, särskilt efter den 11 september 2001 och terroristattackerna i USA 
har stora krafttag gjort att bekämpningen av problemet kommit igång. 
Bekämpningen och förhindrandet av penningtvätt och finansiering av 
terrorism är även viktigt utifrån ett större perspektiv. Om man kan strypa 
finanserna för kriminell verksamhet, är man ett steg närmare att även stoppa 
den organiserade brottsligheten, eftersom penningtvätt ofta fungerar som ett 
slutled i den organiserade brottsligheten. 
 
Våra svenska banker har idag ett stort ansvar att upptäcka och rapportera till 
Finanspolisen om misstanke om penningtvätt uppstår. Detta kräver 
naturligtvis stora resurser och ett omfattande arbete. Ändå visar 
undersökningar och rapporter på att det trots detta varje år bara sker 
rapporteringar om penningtvätt från ca hälften av alla de banker som finns 
inom Sveriges gränser. Vad detta beror på finns det flera förklaringar till. 
Bl.a. finns det enligt Brottsförebyggande rådet(Brå) brister hos bankerna 
vad gäller både kunskap och teknisk utveckling. De personer som ägnar sig 
åt penningtvätt ligger hela tiden steget före de som försöker upptäcka dem. 
Upptäcks en metod för penningtvätt, kommer "penningtvättarna" på en ny. 
Kunskap och teknik hos bankerna är därför av stor vikt, eftersom det är de 
som har kontakten med kunderna och pengarna. 
 
I en rapport från Brå anges att en av anledningarna till den låga 
rapporteringen är den snåriga regleringen kring penningtvätt och att 
bankernas anställda brister i kunskap vad gäller detta begrepp. Begreppet 
penningtvätt var från början bara tänkt att omfatta just att " tvätta pengar", 
men har med tiden utvidgats. I dag omfattas även när man smutsar ner vita 
pengar för att dölja pengarnas mottagare, vilket är vanligt vid 
terrorismfinansiering. Som förslag ger därför Brå att ändra benämningen 
från penningtvätt till penningförflyttning, eftersom detta begrepp på ett 
bättre sätt speglar vad som faktiskt sker, vilket skulle underlätta för de som 
ska tillämpa reglerna. 
 
Denna uppsats behandlar de definitionsproblem som finns med begreppet 
penningtvätt och de åtgärder som just nu ligger som förslag. Det förslag som 
är av störst intresse är om vi bör införa benämningen penningförflyttning 
och vilka konsekvenser detta skulle medföra. Syftet med uppsatsen är även 
att få en inblick i bankernas arbete mot penningtvätt, för att se var bristerna 
finns. Detta för att försöka utröna om det finns ett behov till en ändring, ur 
deras perspektiv. 
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Förord 
Under de år som jag har studerat juridik har frågan om vad mitt 
examensarbete ska handla om ständigt funnits i tankarna. Många förslag har 
dykt upp, men det har varit svårt att hitta något som verkligen väckt mitt 
intresse. 
 
Under kursen straffrätten i ett europeiskt perspektiv fick vi som studenter 
möjlighet att fördjupa oss i ett ämne och skriva en kort uppsats. Jag valde då 
att skriva om just penningtvätt och kopplingen detta område har till 
terrorismfinansiering. Jag kände då att området var så stort och så intressant 
att jag ville fördjupa mig ytterligare. Jag valde därför att även skriva mitt 
examensarbete i ämnet, men med en lite annan inriktning.  
 
Jag vill gärna tacka alla som varit med och hjälpt mig att göra denna 
framställning möjlig. Jag vill tacka alla som varit vänliga nog att svara på 
mina frågor och som ställt upp på intervjuer. 
 
Tack även till min handledare, Helén Örnemark Hansen, som hjälpt mig och 
besvarat mina frågor. 
 
Jag vill även tacka Rose-Marie Nilsson på Färs och Frosta Sparbank som 
hade vänligheten att läsa igenom mitt arbete. 
 
Jag hoppas att jag även i framtiden får jobba med ett lika spännande och 
intressant arbetsområde. 
 
 
Hanna Nilsson 
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalken(1962:700) 
 
Brå  Brottsförebyggande rådet 
 
EU  Europeiska Unionen 
 
FATF  Financial Action Task Force 
 
FI  Finansinspektionen 
 
FN  Förenta Nationerna 
 
HovR  Hovrätt 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
Prop.  Proposition 
 
PTL Penningtvättslagen/ Lag 2009:62 om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
 
TR Tingsrätt 
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1 Inledning  
Arne är 47 år och arbetslös. För att lösa sina ekonomiska bekymmer ger han 
sig in på brottets bana. Den 13:e september 2011 genomför han, tillsammans 
med två bekanta ett inbrott på Anderssons Teknik AB. Där kommer 
gärningsmännen över ett antal tekniska apparater såsom datorer, telefoner 
och tv-apparater. Förutom detta är även företagets kassaskåp fyllt med en 
inte helt obetydlig summa pengar. Gärningsmännen delar bytet mellan sig 
och bestämmer sig för att inte träffas på ett tag. Arne står nu inför problemet 
hur han ska göra med stöldgodset. Den egendom som inte är rena kontanter 
måste på något sätt säljas. Därför ber han sin nära vän Olof att transportera 
varorna till Tyskland, för att där sälja dem vidare. Olof erhåller 20 procent 
av intäkterna från denna försäljning, resten sätts in på Arnes bankkonto. De 
kontanter som befann sig i kassaskåpet vill inte Arne ha hemma i sin bostad. 
Därför ber han sin fru Berit att en gång i veckan gå till banken för att sätta in 
9000 kronor på sitt eget konto. Dessa pengar kommer sedan efter omvägar 
på andra personers konton inom familjen att slutligen hamna på ett av Arnes 
konton utomlands. Arne har under sin tid som arbetslös börjat intressera sig 
för handel med finansiella medel. I oktober 2011 gör Arne vid tre olika 
tillfällen inköp av aktier och fondandelar via internet för den totala summan 
210 000 kr. Alla de handlingar som genomförs med stöldgodset efter 
inbrottet är handlingar som kan innebära penningtvätt. 
 
De tre ovan angivna karaktärerna Arne, Olof och Berit och deras handlingar 
kommer att återkomma då och då i denna framställning. 

1.1 Presentation av ämnet 
Begreppet penningtvätt är omdiskuterat och dess exakta innebörd är för 
många otydlig. Diskussionen kring hur man definierar detta begrepp har 
pågått länge, utan att någon definition blivit vedertagen. Därför har 
innebörden av begreppet ändrats beroende av i vilket sammanhang det har 
använts. Detta har medfört att bekämpningen av penningtvätt har 
försvårats.1 
 
Genom att införa regler för att minska problemet med penningtvätt hoppas 
lagstiftaren kunna minska även en större skala av brottslig verksamhet, 
eftersom de kriminella får svårare att skaffa kapital. Penningtvätt sker ofta 
som ett led i organiserad verksamhet och genom att strypa deras finanser 
kan man få bukt även med större problem, som den organiserade 
brottsligheten.2 I ett sådant försök har lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism införts.3 
 

                                                 
1 Brå rapport 2011:4, s.21. 
2 BrB kommentar s. 9:67, s. 9:90. 
3 Grahn m.fl. s. 351f. 
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Enkelt uttryckt innebär penningtvätt att någon tvättar pengar för att dölja att 
de har ett kriminellt ursprung. Penningtvätt omfattar dock även åtgärder där 
processen är t.ex. tvärtom. Det kan handla om legala pengar som omvandlas 
för att dölja vem mottagaren är. Det är ofta fallet vid finansiering av 
terrorism. Med andra ord kan det uttryckas så att penningtvätt kan innebära 
att svarta pengar tvättas vita eller att vita pengar smutsas ner så att de blir 
svarta.4 
 
Det finns ingen vedertagen definition av penningtvätt, vilket är ett problem. 
Många svenska verksamhetsutövare som kommer i kontakt med 
penningtvätt använder sig av den definition som finns i penningtvättslagen. 
Ett av problemen med denna definition är att den är vidsträckt utformad, 
vilket innebär att det är mycket som kan innebära penningtvätt, medan 
själva uttrycket penningtvätt bara ser ut att omfatta just "att tvätta pengar".5 
 
Nyligen gjordes en sammanställning av Brottsförebyggande rådet(härefter 
Brå) som inriktar sig på rapportering och hantering av penningtvätt. Denna 
visar på att rapporteringen av penningtvätt är låg hos många av de 
verksamhetsutövare som omfattas av rapporteringsregler och att problemet 
med penningtvätt ökar. Meningen med dessa regler är att de 
verksamhetsutövare som omfattas ska rapportera till Finanspolisen om det 
uppstår misstanke om penningtvätt.6 Dessa rapporter samlas sedan i ett s.k. 
penningtvättsregister. I vissa fall beslutar Finanspolisen om 
underrättelseuppslag, vilket betyder att ärendet skickas vidare till berörda 
myndigheter, t.ex. skatteverket som i sin tur beslutar om en utredning ska 
genomföras. Penningtvättsregistret kan även användas som en slags sökbar 
databas om myndigheterna själva fattar misstanke.7 
 
Sedan penningtvättslagen tillkom är verksamhetsutövarna som omfattas av 
reglerna många. Enligt en undersökning som Rikskriminalpolisen och 
Finanspolisen genomfört är det dock få av dessa som väljer att rapportera. 
Under år 2009 fanns det ca 14 000 rapporteringsskyldiga 
verksamhetsutövare i Sverige. Endast 140 av dessa, alltså 1 procent valde att 
någon gång under året rapportera till Finanspolisen. Denna framställning 
kommer att inrikta sig på våra svenska banker och deras benägenhet att 
rapportera misstanke om penningtvätt, men även deras arbete mot 
penningtvätt i övrigt. Från bankerna sker en hel del rapporteringar. Hela 47 
procent av denna bransch valde att någon gång under år 2009 att rapportera. 
Dock beräknas mörkertalet vara stort och även om 47 procent kan låta som 
mycket innebär det att det var hela 53 procent av dem som inte rapporterade 
under detta år. Huruvida dessa siffror förändrats under 2010 finns det än så 
länge inga uppgifter om.8 
 

                                                 
4 Ibid. s.28f. Se även BrB kommentar, s. 9:67. 
5 Brå rapport 2011:4, s. 21f. 
6 Enligt 3kap.1§ penningtvättslagen. 
7 Brå rapport 2011:4, s.11. 
8 RKP rapport 2010:2 s. 10f. 
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Brå menar i sin rapport att den låga rapporteringen bl.a. kan bero på 
verksamhetsutövarnas okunskap om vad reglerna om penningtvätt faktiskt 
innebär. Som det står i rapporten kan problemet bero på "de befintliga 
systemets bristande förmåga att identifiera, värdera och utreda misstänkta 
fall av penningtvätt". Därför har Brå lagt fram ett förslag om att man borde 
kalla penningtvätt för penningförflyttning, eftersom detta är en enklare 
benämning som verksamhetsutövarna inte kan ta miste på och som förenklar 
för dem i deras arbete. 9 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna framställning är att utreda det definitionsproblem som 
finns med begreppet penningtvätt och vad detta problem medför för våra 
svenska banker. 
 
Frågeställningarna som jag har valt att arbeta utefter ser ut som följer: 
 

1. Hur definieras penningtvätt? Internationellt, gemenskapsrättsligt och 
enligt svensk rätt? 

2. Vilken definition använder bankerna? Varför? Förstår de 
innebörden? 

3. Är definitionsproblem en av anledningarna till den låga 
rapporteringen? 

4. Uppfylls lagens intention av bankerna?  
5. Vad kan lösa problemen? Utbildning? Ändring av lagregler? 
6. Skulle en ändring av begreppet penningtvätt innebära att arbetet mot 

penningtvätt förbättras? 

1.3 Avgränsning 
Framställningen kommer att avgränsas främst till svensk rätt. Endast EU:s 
direktiv om penningtvätt kommer att beröras på internationell nivå och det 
kommer även att ges en liten inblick i arbetet på internationell nivå. Detta 
för att kunna beskriva bakgrunden till våra svenska lagregler. 
Framställningen kommer även att avgränsas till framförallt de svenska lagar 
och regler som berör arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
dock kommer finansiering av terrorism beröras endast på några ställen. Då 
framställningen kommer att ha definitionsproblematiken som utgångspunkt 
kommer delar av de svenska lagarna att utelämnas för att lämna plats till det 
huvudsakliga ämnet. 
 
Även om framställningen inriktar sig på våra svenska bankers arbete, 
kommer endast deras arbete mot penningtvätt att beröras. Även andra 
verksamhetsutövare som omfattas av reglerna kommer ibland att nämnas 
som en jämförelse med bankerna. 
                                                 
9 Brå rapport 2011:4 s.16 och FI rapport 2006:17, s .3. 
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1.4 Material och metod 
Främst kommer materialet att bestå av lagtext, förarbeten och doktrin som 
behandlar just ämnet penningtvätt, men även som sagt EU:s direktiv på 
området kommer att utgöra en del av materialet. Doktrin på området är 
omfattande, såväl svensk som utländsk. Därför kommer denna att utgöra en 
stor del av materialet. Slutligen kommer jag att använda mig av rapporter 
och föreskrifter från myndigheter och organisationer, såsom 
Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen och Finanspolisen. De 
kommer att utgöra en viktig del av framställningen eftersom de genom 
undersökningar m.m. speglar verkligheten. Internetkällor kommer också att 
utgöra en del av materialet, främst från Svenska bankföreningen och från 
FATF(som kommer att beskrivas nedan). 
 
Brå rapport 2011:4 kommer att utgöra en stor del av materialet. Detta beror 
på att denna rapport är ny och en viktig utgångspunkt för framställningen 
och ämnet. Den bygger på nya siffror och nya åsikter. Andra åsikter om 
definitionsproblematiken är begränsade. 
 
Framställningen kommer att skrivas med en traditionell juridisk metod där 
lagar, förarbeten m.m. kommer att var utgångspunkt. Denna metod kommer 
att kompletteras med intervjuer av personer som arbetar antingen på 
Finansinspektionen eller på någon av våra svenska banker och som har 
ansvar för frågor rörande just penningtvätt. 
 
Tyvärr är antalet avgörande på området mycket få och kommer därför 
utgöra en mycket liten del av denna framställning Det finns dock två 
avgöranden som har stor betydelse för denna framställning, vilka kommer 
att redogöras för. 

1.5 Disposition 
Jag har valt att dela upp arbetet i två delar: en teoretisk del och en 
problematiserande del. 
 
Arbetet kommer att disponeras genom att det i de inledande avsnitten (kap. 
1, 2 och 3) ges en inledande beskrivning av vad penningtvätt är, vilka lagar 
och regler som finns på området och vilka som omfattas av dessa regler. I 
den senare, problematiserande delen kommer bankernas arbete mot 
penningtvätt att presenteras och problematiseras i kap. 4, med utgångspunkt 
i Brå rapport 2011:4. I kap. 5 kommer definitionsproblemet att belysas och 
diskuteras och åtgärderna för att lösa detta presenteras. Framställningen 
kommer sedan att avslutas med en analys och förhoppningsvis kommer då 
de frågeställningar jag valt att arbeta med att besvaras. 
 
Frågor kring definitionsproblematiken kommer att genomsyra hela 
framställningen och fungera som en röd tråd i sammanhanget. 
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Teoretisk del 



 10 

2 Penningtvätt 

2.1 Definition – vad är penningtvätt? 
Penningtvätt betyder enkelt uttryckt att någon på ett eller annat sätt döljer 
pengars egentliga ursprung, så att de ser ut att vara ärligt förvärvade, fast de 
inte är det.10 Pengarna införskaffas istället på illegalt sätt, exempelvis 
genom någon form av brottslig verksamhet som stöld, rån eller bedrägeri. 
Det kan röra sig om nästan vilket brott som helst, det är omständigheterna i 
det enskilda fallet som avgör.11 Penningtvätt genomförs nästan uteslutande 
med uppsåt att dölja eller dra nytta av den ekonomiska brottsligheten och 
utgör ofta ett led i organiserad brottslighet. Detta är en av anledningarna till 
att det är så viktigt att bekämpa penningtvätt, eftersom man då även 
bekämpar ekonomisk brottslighet i stort och organiserad brottslighet.12 
 
Penningtvätt kan definieras på många olika sätt och det finns egentligen 
ingen vedertagen definition.13 Många länder har i sin lagstiftning valt att 
använda sig av Förenta Nationernas(härefter FN) Wienkonventions 
definition från 1988.14 Denna definition användes även i det första 
penningtvättsdirektivet från europeiska unionen(härefter EU) från 1991 och 
även i den efterföljande tidigare gällande svenska penningtvättslagen.15 
 
Wienkonventionen definition av penningtvätt lyder: 
 
Penningtvätt kan enligt definitionen utgöra följande uppsåtliga förfaranden: 

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

 
• Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta 

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

 

                                                 
10 Prop.2008/09:70 s. 46. 
11 Dahlqvist m.fl. s. 206f.  
12 BrB kommentar , s. 9:90. 
13 Örnemark Hansen, s. 20, Se även Brå rapport 2011:4 s. 21. 
14 Schott, s. I-2. 
15 Örnemark Hansen, s. 20. 



 11 

• Förvärv, innehav eller brukande av egendom i vetskap om, 
vid tiden för mottagande, att egendomen härrörde från 
brott eller från medverkan till brott. 

 
• Medverkan till, överenskommelse att utföra, försök och 

medhjälp till, och underlättande av, samt rådgivning för 
utförande av någon av de gärningar som sägs i förgående 
punkt.16 
 

Denna definition inriktar sig på narkotikarelaterade brott och är inte så 
omfattande att många olika bakomliggande brott kan omfattas av dessa 
regler.17 Därför finns det idag ett antal mer flexibla definitioner av 
penningtvätt, som kan omfatta ett större antal s.k. förbrott. 
 
I svensk rätt finns en definition av penningtvätt i lag (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
 
”I denna lag betyder 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 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.”18 
 

Det finns även i svensk rätt ett brott som kallas penninghäleri, vilket 
regleras i Brottsbalken(härefter BrB). Detta brott kommer att presenteras 
nedan.19 Det som dock kan vara viktigt att känna till är att man enligt svensk 
rätt döms för detta brott när det rör sig om penningtvätt. Det finns alltså 
inget brott enligt svensk rätt som kallas för penningtvätt. Även i BrB ges en 
definition till vad penningtvätt innebär eller penninghäleri som det handlar 
om här. 
 
"Den som 
 1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att 
 tillgodogöra sig egendom som härrör från brottsligt förvärv 
 eller värdet av sådan egendom, eller 
 

                                                 
16 Art. 3 Wienkonventionen, översatt av Örnemark Hansen, s. 20. 
17 Schott, s. I-3. 
18 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 5§ 6p. 
(härefter penningtvättslagen) 
19 Se nedan i avsnitt 3.3.2. 
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 2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att 
 bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med 
 egendom som härrör från brottsligt förvärv döms för 
 penninghäleri till fängelse i högst två år. 
 
 För penninghäleri döms också den som, i annat fall än som 
 anges i första stycket, otillbörligen medverkar till att bortföra, 
 överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom, 
 om åtgärden är ägnad att dölja att annan har berikat sig genom 
 brottslig gärning."20 
 
I svensk rätt handlar det alltså i korta drag om penningtvätt om det är 
åtgärder med pengar eller annan egendom som förvärvats genom brott, men 
det kan även handla om åtgärder med annan egendom(än den som 
tillkommit genom brottsligt förvärv) om åtgärderna är ägnade att dölja att 
någon(eller "annan" som det stadgas i BrB, då denna bestämmelse inte kan 
rättsligt straffa den som utfört det bakomliggande brottet för 
penningtvätt/penninghäleri) har berikat sig genom brottslig gärning.21 
 
Vid en jämförelse av dessa tre olika definitioner är de två senare ganska 
olika den första. Framför allt är de olika vad gäller precisering och 
noggrannhet i att bestämma exakt vad penningtvätt innebär. De två senare 
definitionerna är betydligt nyare än den första och de är även mycket 
kortare. Detta p.g.a. att det är så mycket mer som kan anses som 
penningtvätt idag än det var på 1980-talet, när lagstiftning nationellt och 
internationellt framför allt riktade in sig på narkotikabrott.22 Detta har lett 
till att definitionerna kan te sig ganska svävande. Vad innebär t.ex. "med 
annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att 
någon har berikat sig genom brottslig gärning"?23 Detta kan innefatta i 
princip vad som helst.  Uttrycket innefattar enligt doktrin bl.a. skattebrott, 
men kan även omfatta andra fiskala brott.24 Att definitionerna är så 
svävande och har olika rekvisit som ska uppfyllas har enligt Brå fört med 
sig att de som omfattas av regler för att rapportera om misstanke om 
penningtvätt finns, inte alltid gör det eftersom de är osäkra på om det 
faktiskt är penningtvätt som misstanken rör sig om.25 

2.2 Definitionsproblem 
Brå menar i sin rapport från 2011 att penningtvätt egentligen är en ganska 
förvirrande benämning. Det finns som sagt ingen vedertagen definition av 
penningtvätt utan vilken man använder sig av är beroende av i vilket 
                                                 
20 BrB 9 kap. 6a§. 
21 Grahn m.fl. s. 24f. 
22 SOU 2007:23 s. 63, Prop. 2008/09:70 s. 176. 
23 1 kap. 5§ 6p penningtvättslagen. 
24 Grahn m.fl. s. 24f. 
25 Brå rapport 2011:4 s. 21f. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K9P6_aS1
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sammanhang begreppet används.26 Att använda sig av begreppet 
penningtvätt skapar problem eftersom det komplicerar och överdramatiserar 
en handling som egentligen är ganska trivial, nämligen att dölja kriminella 
pengar.27 Brå menar därför att ordet penningförflyttning vore ett bättre 
begrepp. Med penningförflyttning menas pengar som förflyttas i antingen 
brottsligt syfte eller där de har ett ursprung som inte är legalt.28 Här omfattas 
även terrorismfinansiering. Terrorismfinansiering omfattas även av 
penningtvättsreglerna, men om bara sett till själva benämningen är detta 
raka motsatsen. Man smutsar ner pengar istället för att tvätta dem.29  
 
Benämningen penningförflyttning skulle då ligga närmare det som faktiskt 
sker vid en penningtvätt, förflyttning för att skapa svårigheter att spåra 
ursprung eller mottagare. En användning av detta begrepp förutsätter inte 
heller någon process som är avancerad eller att transaktionen eller åtgärden 
ska stämma överens med en penningtvättsdefinition. Detta skulle minska 
förvirringen eftersom verksamhetsutövarna istället kunde koncentrera sig på 
penningförflyttningen utan att definitioner m.m. ställer till med problem.30 
 
Brå menar att många av de som omfattas av regler för att rapportera om 
misstanke om penningtvätt uppkommer väljer att inte rapportera eftersom de 
inte förstår innebörden av reglerna. Genom en användning av ordet 
penningförflyttning skulle innebörden vara lättare att förstå och de 
rapporteringsskyldiga skulle lättare förstå när en rapport ska lämnas. Det 
framkommer även i rapporten att definitionsproblemen skulle kunna vara en 
del av förklaringen till det låga antalet rapporteringar till Finanspolisen som 
vi idag har. 31 

2.3 Penningtvättsprocessen 
För att beskriva hur processen ”att tvätta pengar” går till finns ett antal 
metoder. Gemensamt för de flesta metoderna är att ”penningtvättaren” ofta 
använder det svenska och det internationella systemet för investeringar och 
konsumtion för att dölja pengarnas ursprung, vilket gör de illegala pengarna 
svåra att spåra. Oftast sker penningtvättsprocessen på flera stadier. 32 Det 
som de olika processerna även har gemensamt är att de nästan alltid startar 
med ett vinstgivande brott.33 Det kan handla om i princip vilket brott som 
helst: stöld, rån, bedrägeri eller narkotikabrott m.m.34 Penningtvätt kan även 
ske genom att personen väljer att "ligga lågt" och inte göra några finansiella 
transaktioner eller inköp som är iögonfallande. Personen försöker genom 

                                                 
26 Ibid. Se även Örnemark Hansen, s. 25. 
27 Brå-lokal organiserad brottslighet, s. 245. 
28 Brå rapport 2011:4 s. 12, s 25. 
29 Grahn m.fl. s.28f. 
30 Kers, Korsell, s. 245. 
31 Brå rapport 2011:4 s. 12f. 
32 Ibid. Se även Schott, s. I-7. 
33 Undantaget är t.ex. skattebrott som inte anses vara ett brottsligt förvärv, men som ändå 
omfattas av reglerna för penningtvätt. Se BrB kommentar, s. 9:91. 
34 Dahlqvist m.fl. s. 206f. 
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detta undvika uppmärksamhet och man kan kalla denna process för döljande 
penningtvätt. Vissa "penningtvättare" väljer att helt hålla sig undan från 
uppmärksamhet genom att använda sig av s.k. bulvaner eller målvakter. På 
detta sätt döljs vem som egentligen ligger bakom brottet och den 
efterföljande penningtvätten.35 

2.3.1 Trestegsprocessen 
Den mest använda modellen för att beskriva penningtvätt kallas 
trestegsprocessen, vilken innebär att processen delas in i tre stadier, 
placering, skiktning och integrering. 
 
Det första stadiet, placering, innebär att de illegalt förvärvade pengarna på 
något sett placeras så att de kommer in i landets finansiella system. Vanligt 
är att man placerar pengarna på t.ex. ett bankkonto, sitt eget eller någon 
annans, växling till andra valutor eller på något annat sätt får pengarna att 
ändra form. Större summor delas upp i mindre, för att de ska verka mindre 
misstänksamma. På detta sätt döljs ursprunget på pengarna och de verkar 
vid första anblick vara helt legala. Detta är ett riskabelt skede, eftersom 
denna del av processen är synligt utåt.36 
 
Andra stadiet kallas för skiktning eller dispositionsstadiet. Detta stadium 
infaller när egendomen har kommit in i det finansiella systemet. Pengarna 
ska då cirkulera mellan olika ekonomiska sektorer, företag och 
transaktioner. Detta sker genom att pengarna flyttas runt på olika konton, 
både inom landets gränser och utomlands. Det kan även ske genom att 
pengarna ytterligare byter form genom t.ex. köp och försäljning av 
värdepapper och fondandelar. Detta stadiet kan pågå under en lång tid, så 
lång tid att spåren efter dess ursprung sopas igen. 
 
Tredje stadiet kan inledas först när gärningsmannen gjort sig klar över att 
tillräckligt lång tid har passerat och att det är omöjligt att spåra en så lång 
kedja av händelser tillbaka i tiden att det brottsliga ursprunget skulle kunna 
avslöjas. Integreringsstadiet, som det kallas, betyder att pengarna är klara 
för användning. Detta sker genom investeringar i den legala ekonomin och 
genom löpande konsumtion. Större investeringar är här vanliga, såsom 
fastighetsköp. De som ägnar sig åt penningtvätt i stor utsträckning 
kännetecknas ofta av att de spenderar dessa "tvättade pengar" på s.k. 
lyxkonsumtion som t.ex. på resebyråer, restaurangbesök och bilar. Detta för 
att sprida de illegalt förvärvade pengarna så mycket som möjligt. 
 
I vissa fall sätts två ytterligare stadier in i detta schema, förbrott och 
preparering. Dessa sätts in i schemat innan de övriga stadierna och visar på 
pengarnas eller egendomens egentliga ursprung. 
 

                                                 
35 RKP rapport 2010:2, s. 13. 
36 Grahn m.fl. s. 32f. 
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En annan  modell som ibland används är Water Circulation-modellen, där 
vattnets cirkulation demonstrerar penningtvättsprocessens olika stadier t.ex. 
rinnande vatten i en kran, uppsamling i en pool, för att sedan bli uttorkning 
o.s.v.37 
 
Eftersom penningtvättsprocessen som den ser ut ovan är en relativt fast och 
klar process med olika stadier, ställs det höga krav på att det ska handla om 
regelrätt penningtvätt. Genom att överdramatisera begreppet penningtvätt 
och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda ökar självklart problemen med 
dess definition. Brå menar i sin rapport att man genom krångliga 
definitioner försvårat något som egentligen är väldigt enkelt, eller kunde ha 
varit det.38 

2.3.2 Metoder för penningtvätt 
Av stor vikt för att penningtvättsprocessen ska fungera är att det finansiella 
systemet kan utnyttjas. Det handar t.ex. om att utnyttja finansiella produkter 
och tjänster för att få verksamheten att se legal ut. Det är vanligt att 
pengarna tvättas genom ett bolag och dess verksamhet, för att ett bolag och 
inte en person ska vara ansiktet utåt.39 
 
Penningtvätt kan uppkomma på ett oändligt antal sätt. När 
verksamhetsutövarna och myndigheterna upptäcker en metod för 
penningtvätt, framställer "penningtvättarna" en ny. De är uppfinningsrika 
och hittar ständigt på nya sätt att tvätta pengar som är säkrare för dem. Det 
kan handla om inköp av små och stora föremål, det kan handla om 
insättningar på olika konton och det kan handla om köp av olika sorters 
värdepapper eller fastigheter. Dessa metoder är i ständig förändring, vilket 
gör arbetet för de som utövar tillsyn mycket svårt. På senare tid har metoder 
såsom låneavtal för egendom, elcertifikat och handel med fastigheter och 
mark uppmärksammats.40 

                                                 
37 Grahn m.fl. s. 30ff. Se även Schott, s. I-7ff och Brå rapport 2011:4 s. 24f. 
38 Brå rapport 2011:4, s. 21ff. 
39 Grahn m.fl. s. 38ff. 
40 Schott, s. I-10. Se även RKP rapport 2010:2, s. 5. 
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3 Penningtvätt internationellt, 
gemenskapsrättsligt och 
enligt svensk rätt 

I detta kapitel kommer regleringen kring penningtvätt att presenteras. 
Internationella regler och EU:s regler kommer att presenteras först, för att 
sedan leda fram till de svenska reglerna för motverkan av penningtvätt. I 
kapitlet kommer alltså bakgrunden och anledningen till de regler som i dag 
tillämpas av de svenska bankerna att presenteras. 

3.1 FATF 
Penningtvätt har utgjort ett ökande problem sedan det uppmärksammades på 
1980-talet. Grunden till den internationella bekämpningen av penningtvätt 
formades bl.a. genom att Sverige på initiativ av FN antog 
Wienkonventionen.41 Året 1989 bildades organisationen Financial Action 
Task Force(härefter FATF). FATF är ett mellanstatligt organ som enbart 
arbetar med att motverka och bekämpa penningtvätt och 
terrorismfinansiering.42 Man kan säga att FATF:s åsikter varit trendsättande 
för många länder, även så för länderna inom EU. De tre 
penningtvättsdirektiven från just EU har byggt på de rekommendationer 
som FATF gett ut.43  
 
FATF har tre huvuduppgifter: Att sätta upp standarder för nationella 
motåtgärder, att utvärdera om länderna implementerat medel för att uppnå 
dessa standarder och att identifiera, studera och rapportera trender och 
tekniker inom penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet i 
allmänhet.44 
 
FATF har utfärdat 40 rekommendationer som alla medlemsländer i FATF 
ska följa. För närvarande är de 36 stycken, varav Sverige är ett.45 Syftet med 
dessa är att harmonisera och förbättra rättssystemen så att 
penningtvättsbekämpningen fungerar bättre. Detta är viktigt eftersom 
penningtvätt till stor del anses vara ett gränsöverskridande problem.46 
Rekommendationerna innehåller ett stort antal motåtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism. De innehåller även regler vad gäller staternas 

                                                 
41 Grahn m.fl. s. 48. 
42 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
43 Grahn m.fl. s. 49ff. 
44 Schott, s. III-8. 
45 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html 
46 Statskontoret rapport 2008:2, s.13f. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html
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finansiella system och dess regelverk, de straffrättsliga reglerna på området 
och det internationella samarbetet.47 
 
År 2006 gjorde FATF en utredning av Sverige och i sin utvärdering gavs 
Sverige kritik på följande områden: det svenska systemet hade brister i 
effektivitet och behövde en förändring vad gäller lagstiftning, administrativa 
åtgärder och kontrollerande åtgärder.48 Sedan denna utvärdering har det 
skett en hel del åtgärder på dessa områden, vilket medförde att FATF under 
2010 beslutade att Sverige nu uppnått den standard som krävs.49 

3.2 EU:s arbete mot penningtvätt 
Sedan Sveriges inträde i EU år 199550 har mycket förändrats för vårt land. 
EU:s lagar blir på ett eller annat sätt införda som regler i Sverige. Denna 
harmonisering har gjort att samarbetet länder emellan har ökat och 
förbättrats. Just på området penningtvätt har EU lagt stora resurser och deras 
främsta vapen är de tre penningtvättsdirektiven.51 Direktiven har alla varit 
s.k. minimidirektiv, vilket betyder att länderna får införa strängare regler än 
direktiven föreskriver.52  
 
För att upprätthålla den höga standard som finns inom EU har institutioner 
såsom Europol och Eurojust fått ett betydande ansvar på området.53 De 
fungerar som en harmoniserande hand, då penningtvätt i många fall blir ett 
gränsöverskridande problem.54 
 
Direktiven bygger i huvudsak på FATF:s 40 rekommendationer. Alla tre 
direktiven har ett antal hörnstenar, såsom identitetskontroll av kunder och 
verksamhetsutövarnas gransknings- och rapporteringsskyldighet. Vilka 
dessa verksamhetsutövare är preciseras i direktiven och nedan. Reglerna har 
med tiden blivit mer omfattande och mer detaljerade.55 

3.2.1 Första penningtvättsdirektivet 
Det första penningtvättsdirektivet(91/308/EEG) antogs av EU år 1991 och 
införlivades i svensk rätt år 1994 genom lag (1993:768) om åtgärder mot 
penningtvätt, också kallad penningtvättslagen eller PTL.56 Syftet var främst 
att förhindra att det finansiella systemet användes och utnyttjades för 
penningtvätt och att harmonisera ländernas insatser. Det var även tänkt som 
                                                 
47 http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html, 
FATF 40 recommendations, October 2004. 
48 FATF:s utvärdering av Sverige, från 2006-02-17. 
49 http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154199 
50 http://www.regeringen.se/sb/d/2477 
51 Grahn m.fl. s. 48ff. 
52 SOU 2007:23 s. 64, Prop. 2008/09 s. 176, t.ex. art. 5 direktiv 2005/60/EG. 
53 Grahn m.fl. s. 51. 
54 Se t.ex. Prop.2001/02:26 i sin helhet, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eurojust_sv.htm 
55 Se direktiv 91/308/EEG, 2001/97/EG och 2005/60/EG. 
56 Prop. 1992/93:207, s. 7ff., se även Statskontoret rapport 2008:2, s. 13. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154199
http://www.regeringen.se/sb/d/2477
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eurojust_sv.htm
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en stöttepelare för att förhindra att den fria rörelsen av kapital och den fria 
rörligheten av tillhandahållandet av finansiella tjänster utnyttjades. Det är 
sedan dessa tankegångar som man genom de senare direktiven byggt vidare 
på.57 Direktivet omfattade verksamhetsutövare som kreditinstitut och 
finansiella institut.58 

3.2.2 Andra penningtvättsdirektivet 
Det andra penningtvättsdirektivet (2001/97/EG) kom år 2001 och var ett 
ändringsdirektiv till det första. Det införde särskilda kategorier av icke-
finansiella aktörer och yrkesutövare som även kom att omfattas av 
reglerna.59 Förutom kreditinstitut och finansiella institut som redan 
omfattades av det första penningtvättsdirektivet, omfattades även revisorer, 
skatterådgivare, fastighetsmäklare, notarier och andra oberoende jurister när 
de deltog vid vissa transaktioner, personer som handlade med ädelstenar 
eller ädelmetaller och kasinon.60 Detta direktiv medförde ändringar i 
penningtvättslagen som trädde i kraft år 2005.61 

3.2.3 Tredje penningtvättsdirektivet 
Kommissionen antog det tredje och senaste penningtvättsdirektivet 
(2005/60/EG) år 2005 och det är detta direktiv som har lett fram till att vi i 
Sverige år 2009 fick en ny lag, kallad lag (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är först i detta direktiv som 
problemet med terrorismfinansiering uppmärksammas. Detta i sviterna av 
händelserna i USA den 11 september 2001, vilket ökade det internationella 
arbetet markant.62 Den gamla penningtvättslagen upphörde därmed att gälla 
och ersattes med den nya.63  

3.2.3.1 Vilka omfattas? 
I artikel 2.1 i direktivet anges att kreditinstitut, finansiella institut, revisorer, 
skatterådgivare, notarier och andra oberoende jurister i vissa situationer, 
tillhandahållare av vissa tjänster, fastighetsmäklare, kasinon och 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 
omfattas av reglerna i detta. Då direktivet är ett minimidirektiv får 
medlemsstaterna besluta att även andra ska omfattas av reglerna.64 Detta 
stöds även av det riskbaserade förhållningssättet.65 
 
 

                                                 
57 SOU 2007:23 s. 63. 
58 Se art. 1 och 3 i direktivet. 
59 Grahn m.fl. s. 75. 
60 Se art. 2a direktivet. 
61 SOU 2007:23, s. 71. 
62 Brå rapport 2011:4 s. 15. 
63 Grahn m.fl. s. 56. 
64 Se art. 4 direktiv 2005/60/EG. 
65 Som beskrivs i nästa avsnitt. 
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De regler som finns i direktivet har som sagt införlivats i svensk lag genom 
lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I 
denna lag finns motsvarande regler om det riskbaserade förhållningssättet 
och den kundkännedom som verksamhetsutövarna måste uppnå.66 Det är 
även samma verksamhetsutövare som uppräknas i direktivet som omfattas 
av den svenska lagen.67 

3.2.3.2 Ett riskbaserat förhållningssätt 
Utgångspunkten i det tredje penningtvättsdirektivet är att det ska finnas ett 
riskbaserat förhållningssätt till penningtvättsregleringen. Detta betyder att 
det ska finnas ett systematiskt och strukturerat sätt för att hantera den risk 
som finns förknippad med penningtvätt och finansiering av terrorism.68 
Verksamhetsutövaren åläggs ett ansvar att utefter där riskerna för 
penningtvätt finns utföra kontroller, sätta upp regler för sina kunder, utföra 
granskningar och rapportera. Dessa åtgärder ska anpassas efter vilken typ av 
transaktion det rör sig om, vilken typ av kund, hur affärsförbindelsen är 
m.m.69 Detta innebär även att det är upp till verksamhetsutövaren att lägga 
resurser där de bäst behövs. Det betyder att regleringen på området är 
flexibel och ger utrymme att lösa de problem som uppstår på ett så optimalt 
sätt som möjligt.70 Ett riskbaserat förhållningssätt lägger naturligtvis ett stort 
ansvar på verksamhetsutövarna och den kunskap som de måste besitta. 
Dock anses de vara bäst på att analysera sin egen verksamhet, eftersom det 
är de som kommer i kontakt med kunderna och pengarna.71  
 
I det riskbaserade förhållningssättet kan man utröna fyra viktiga delar som 
det krävs att verksamhetsutövaren uppfyller kraven för. Det handlar om att 
de ska kunna göra riskbedömningar, alltså kunna avgöra var inom deras 
verksamhet som det finns risk att de blir utnyttjade för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Det ska även utifrån denna bedömning kunna 
hantera risken och lägga resurser där det finns ett behov. Detta ska sedan 
utmynna i en fungerande rapportering av misstänkta transaktioner, 
dokumentation av dessa och en kontinuerlig uppdatering av rutiner och 
system. För att detta ska kunna fungera måste de inhämta den information 
som behövs för att uppnå tillräcklig kunskap. Det kan handla om att inhämta  
rapporter och information utifrån, t.ex. från tillsynsmyndigheter, men det 
kan även innefatta intern information som uppmärksammats.72 Hur dessa 
fyra delar fungerar mer ingående kommer av utrymmesskäl inte att 
behandlas i denna framställning. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att direktivets riskbaserade 
förhållningssätt betyder att verksamhetsutövarna ska utgå ifrån skillnader i 
var riskerna finns mellan olika länder, verksamhetsområden och kunder. Det 

                                                 
66 Se kap. 2 och 5 i penningtvättslagen. 
67 Se 1 kap. 2§ penningtvättslagen. 
68 Grahn m.fl. s. 77f. 
69 SOU 2007:23, s. 103. 
70 Grahn m.fl. s. 77f. 
71 Statskontorets rapport 2008:2, s. 16. 
72 Grahn m.fl. s. 79ff. 
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finns även stora skillnader om man lägger till ett tidsperspektiv, eftersom 
området ständigt förändras. Meningen med detta tankesätt är alltså att 
verksamhetsutövarna ska besitta tillräcklig kunskap och rutin för att det ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt och för att de ska kunna bedöma olika 
situationer korrekt.73 
 
I det riskbaserade förhållningssättet ligger som sagt även att ett mycket stort 
ansvar läggs på verksamhetsutövarna att veta var och när resurser behöver 
användas, vilket kan innebära ett problem. Mer om detta kommer att 
diskuteras senare. 74  

3.2.3.3 Kundkännedom 
Kravet på en riskbaserad kundkännedom upptar en stor del av direktivet och 
är en av dess viktigaste delar.75 Kundkännedom innebär att 
verksamhetsutövaren ska ha kännedom om kunden innan en transaktion 
eller liknande kan genomföras. Kunden ska ha identifierats. Detta gäller 
såväl fysiska som juridiska personer och dess företrädare.76 
"Kundkännedomsprocessen" utgår från det riskbaserade förhållningssättet 
och det är alltså verksamhetsutövaren som på bästa sätt ska uppnå god 
kundkännedom. Direktivet innehåller dock krav på hur verksamhetsutövaren 
ska agera för att uppnå kundkännedom. Det ska ske någon form av 
identitetskontroll av kunden, information ska insamlas om 
affärsförbindelsens syfte och art och det ska sedan första mötet ske en 
kontinuerlig uppföljning av detta. Hur detta ska ske är det dock 
verksamhetsutövaren själv som bestämmer.77  
 
Direktivet anger att kundkontroll ska ske om det handlar om en ny 
affärsförbindelse, om det handlar om en inte regelbundet återkommande 
transaktion på 15 000 euro eller mer, om det finns misstankar om 
penningtvätt eller finansiering av terrorism eller om det finns en osäkerhet i 
om de uppgifter som kunden tidigare lämnat är tillförlitliga. Vid en sådan 
kundkontroll ska enligt direktivet kundens identitet kontrolleras med hjälp 
av upplysningar, information och handlingar från oberoende källor. Även 
huvudmannens identitet ska kontrolleras om en sådan finns.78 Det är även 
viktigt att man utreder affärsförbindelsens syfte och avsikt. 79 Viktigt att 
känna till är dock att det är verksamhetsutövaren som är den som bedömer 
var risken finns och vilka exakta åtgärder för att uppnå kundkännedom som 
ska vidtas, vid vilka tillfällen och hur ofta de ska vidtas. Om en 
tillfredställande kundkännedom inte kan upprättas, t.ex. genom att kunden 
vägrar svarar på frågor eller inte kan svara tillräckligt på dem, har 
verksamhetsutövaren möjlighet att avvisa kunden.80 

                                                 
73 Ibid. s. 351. 
74 Se nedan i avsnitt 5.4. 
75 Se art. 6-19 direktiv 2005/60/EG. 
76 SOU 2007:23 s. 103ff. 
77 Grahn m.fl. s. 112f. 
78 Ibid. 
79 Se art. 7-8 direktiv 2005/60/EG. 
80 Grahn m.fl. s 115ff. 
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Bl.a. för att minska förvirring och för att alla banker i Sverige ska ha samma 
regler på området har Svenska bankföreningen gett ut ett antal 
rekommendationer på området som ska hjälpa bankerna att uppfylla kraven 
på kundkännedom. De innebär att banker alltid ska kontrollera betalarens 
identitet vid kontanta insättningar eller betalningar. Om insättningen eller 
betalningen är på ett belopp som är eller överstiger 10 000 SEK ska 
uppgifter om identitet kontrolleras så att de är korrekta, t.ex. genom en 
legitimationskontroll.81 

3.2.4 Andra direktiv och förordningar 
Som komplement till det tredje penningtvättsdirektivet finns det s.k. 
genomförandedirektivet82 som behandlar personer med politiskt utsatt 
ställning. 
 
Även rådets förordning 1781/2006 om information om betalaren som ska 
åtfölja överföringar av medel är intressant ur denna framställnings 
synvinkel. Syftet med denna är förordning är att förebygga, undersöka och 
upptäcka penningtvätt.83 Enligt art. 4 ska t.ex. uppgifter om betalarens 
namn, adress och kontonummer finnas vid en transaktion. Denna 
information ska sedan åtfölja överföringen och detta ska 
betalningsleverantören se till.84 Denna förordning omfattar t.ex. banker 
eftersom de anses vara betalningsleverantörer.85 

3.3 Svensk rätt 
I utvärderingen från FATF, vilken presenterades i avsnitt 3.1 menar de att 
även om Sverige är ett säkert land och inte det land som utnyttjas mest i 
världen för penningtvätt och finansiering av terrorism, så är landets 
finansiella sektor känslig för att bli utnyttjad p.g.a. den är utvecklad.86 Att 
den lagstiftning och de föreskrifter som finns tillämpas och fungerar på ett 
tillfredsställande sätt är därför mycket viktigt. 
 
Som nämnts tidigare kom det första penningtvättsdirektivet till redan år 
1991, vilket medförde att det redan i början på 1990-talet infördes en svensk 
lag mot penningtvätt, lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. 87 När 
det andra penningtvättsdirektivet kom till förändrades denna lag och när det 
tredje och senaste direktivet infördes förnyades lagen helt genom att den 
ersattes med en ny, lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism.88 
 

                                                 
81 Grahn m.fl. s. 77ff. 
82 Direktiv 2006/70/EG. 
83 Enligt art. 1 i förordningen. 
84 Enligt art. 5 i förordningen. 
85 Se art. 2 5 p i förordningen. 
86 FATF 2006, s.4. 
87 Statskontoret rapport 2008:2, s. 13. 
88 Prop. 2008/09:70, s. 1. 



 22 

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

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
även kallad penningtvättslagen kom som sagt till genom en implementering 
av EU:s tredje penningtvättsdirektiv(2005/60/EG) i svensk rätt. Syftet med 
lagen är inte att straffrättsligt döma någon för penningtvätt, utan den är tänkt 
att ge de verksamhetsutövare som omfattas av den upplysning om vad som 
krävs av dem för att motverka och förhindra penningtvätt. Man kan säga att 
denna lag sätter upp den yttre ramen för verksamhetsutövare m.m. som 
hanterar egendom/pengar, förflyttning av sådan och ger dem skyldigheten 
att vara uppmärksamma på penningtvätt och agera om misstanke 
uppkommer.89 Skulle de inte följa de regler som finns i lagen kan de bli 
belagda med stora bötesbelopp.90 
 
Själva penningtvättsbrottet är också straffbelagt i svensk rätt, men kallas då 
penninghäleri, vilket finns stadgat i Brottsbalken(BrB).91 Penningtvättslagen 
innehåller alltså administrativa åtgärder mot penningtvätt, medan BrB 
innehåller de straffrättsliga reglerna vad gäller penningtvätt.92 
 
Som nämnts tidigare är definitionerna av vad penningtvätt är många och 
otydliga.93 I penningtvättslagen finns som angivits tidigare i framställningen 
en definition i 1 kap. 5§ 6p.94 Denna definition motsvarar den lite kortare 
version som fanns i lagens föregångare från 1993.95 
 
Den nu gällande penningtvättslagen är indelad i åtta stycken kapitel. Det 
första innehåller bestämmelser om tillämpningsområde och definitioner. Det 
andra innehåller regler om kundkännedom och det tredje rapporteringskrav. 
Övriga kapitel innehåller regler om registerfrågor, tillsyn och 
bemyndiganden m.m. 
 
I 3 kap. 1 § penningtvättslagen stadgas det som är av störst intresse för 
denna framställning, nämligen att verksamhetsutövare som omfattas av 
lagen ska granska transaktioner för att upptäcka sådana som de misstänker 
eller har en skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Om sådan misstanke uppstår ska rapportering ske 
till Rikspolisstyrelsen eller Finanspolisen som är den del inom 
Rikspolisstyrelsen som behandlar frågor som dessa.96 Enligt tredje stycket i 
denna paragraf ska också om det är möjligt verksamhetsutövaren undvika att 
utföra transaktioner där sådan misstanke uppkommit. 

                                                 
89 Se Bilaga A för hela penningtvättslagen. 
90 Enligt 7 kap. 1§ penningtvättslagen, se även t.ex. RKP rapport 2010:2, s. 9. Se t.ex. 
Forex-domen som beskrivs nedan i kap. 4. 
91 Se nedan under 3.3.2. 
92 Örnemark Hansen, s. 33. 
93 Brå rapport 2011:4, s. 21. 
94 Se ovan i kap 2. 
95 Prop. 1992/93:207 s. 12. 
96 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Finanspolisen/ 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Finanspolisen/
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Vidare i tredje kapitlet penningtvättslagen stadgas det att 
verksamhetsutövaren har ett meddelandeförbud, vilket innebär att de om de 
vidtagit åtgärder inom ramen för uppgifts- och granskningsskyldigheten inte 
får tala om detta för kunden eller någon annan utomstående. Detta betyder 
att en kund som man misstänker har utfört eller ska utföra transaktioner som 
utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism inte får reda på att 
en granskning av denne har gjorts eller att en rapport skickats iväg till 
Finanspolisen.97 
 
Det tredje penningtvättsdirektivet(2005/60/EG) har som tidigare nämnts ett 
riskbaserat förhållningssätt.98 Verksamhetsutövaren ska därför själv avgöra 
var riskerna för att de ska bli utnyttjade för penningtvätt är som störst och 
där lägga resurserna. I penningtvättslagen finns detta stadgat i 5 kapitlet. I 5 
kap. 1§ anges det att verksamhetsutövarna för att kunna uppfylla detta 
förhållningssätt ansvarar för att de anställda fortlöpande får den information 
och utbildning som behövs. Detta för att de ska inneha den kunskap som 
behövs för att de ska kunna upptäcka misstänkta fall av penningtvätt.99 
 
Hur långt det riskbaserade förhållningssättet sträcker sig är oklart, men en 
slutsats som kan dras är att den sträcker sig lågt. Inom svensk rätt  är 
utgångspunkten att det riskbaserade förhållningssättet ska tillämpas på 
"kundkännedomsprocessen"(gamla som nya kunder), vid granskning av 
transaktioner och vid fastställande av den interna kontrollen t.ex. om det 
finns ett behov för ytterligare utbildning m.m. Det riskbaserade 
förhållningssättet ska här tillämpas med de nationella lagar och regler som 
finns på området som ramar och övergripande regler.100 
 
Om verksamhetsutövaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter 
sin gransknings- eller uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 1§ eller bryter mot 
meddelandeförbudet i 3 kap. 4§ kan verksamhetsutövaren enligt 7 kap. 1§ 
dömas att betala böter. 

3.3.1.1 Egendom 
Definitionen som ges i penningtvättslagen har en utgångspunkt där vissa 
typer av åtgärder med egendom har ett samband med någon form av ett 
brott. Denna egendom är i lagen inte specificerad, det enda som kan sägas är 
att begreppet egendom är tänkt att tolkas vidsträckt. Egendom som 
omvandlats till något annat efter brottstillfället omfattas av reglerna. Det kan 
t.ex. handla om stulna smycken, som sålts och därmed omvandlats till 
pengar som det sedan köpts värdepapper såsom aktier eller fondandelar för. 
Alla dessa steg är steg i en penningtvättsprocess och alla former som vinsten 
från kriminell verksamhet upptagit omfattas av reglerna för penningtvätt. 101  
 

                                                 
97 3 kap. 4§ penningtvättslagen, se även Dahlqvist m.fl. s. 207. 
98 Se ovan i kap. 3.2.3.2. 
99 Se bilaga A för hela penningtvättslagen. 
100 Grahn m.fl. s. 79ff. 
101 Ibid. s. 26f. 
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Detta betyder för modellfallet med vänner Arne, Olof och Berit att även den 
egendom som inte hade formen av kontanta medel omfattas av reglerna för 
penningtvätt. Åtgärder som vidtas med denna egendom, som när Olof 
transporterar den utomlands anses som penningtvätt. Att denna egendom 
sedan ändrar form till pengar har ingen betydelse. 

3.3.1.2 Krav på förbrott 
Från början var det inte tänkt att det skulle finnas några åtgärder för alla 
typer av förbrott utan endast om förbrottet var narkotikabrott.102 Detta visar 
även Wienkonventionen på, som var tänkt att verka mot just handel med 
narkotika och narkotikabrott. Man kan säga att denna konvention var början 
på arbetet mot penningtvätt och att FN genom denna visade på att 
penningtvätt numera var ett uppmärksammat problem som krävde åtgärder 
från medlemsstaterna.103 Detta område har utvecklats och det finns idag 
många så kallade förbrott till penningtvätt. Man kan säga att man i Sverige 
idag har en ”all crime approach”, vilket betyder att i princip alla brott som 
ger finansiella fördelar, i pengar eller egendom kan utgöra förbrott till 
penningtvätt.104 
 
I penningtvättslagen finns det ett krav på förbrott. Definitionen anger ett 
krav på brottsligt förvärvad egendom.105 Detta betyder att själva 
förvärvandet av egendomen har skett genom brott. En brottslig gärning är en 
gärning som är straffbelagd enlig svensk rätt. Vid penningtvätt ska 
besittningen av egendomen överförts till någon annan genom att ett brott har 
skett, t.ex. stöld, rån, bedrägeri m.m. Det finns dock inget krav på att det är 
den som faktiskt förvärvar egendomen som ska ha genomfört brottet. 
 
Efter att det ursprungliga brottet, förbrottet har skett ska det sedan ha 
vidtagits olika former av åtgärder med egendomen och det är först dessa 
åtgärder som kan innebära penningtvätt. Som exempel kan nämnas det 
inbrott som Arne genomför. För att sedan dölja ursprunget av bytet används 
olika åtgärder som innebär penningtvätt, exempelvis insättning av pengarna 
på ett bankkonto, sedan förflyttning av dessa pengar mellan olika konton, 
både inrikes och utrikes.106 
 
Nedan beskrivs det brott som i svensk rätt motsvaras av reglerna för 
penningtvätt, penninghäleri. För att dömas för detta brott krävs även här att 
ett förbrott har begåtts, dock av annan än den som begått 
penninghäleribrottet. 
 

                                                 
102 SOU 2007:23 s. 63, Prop. 2008/09:70 s. 176. 
103 Grahn m.fl. s. 48f. 
104 Ibid. s. 24. 
105 1 kap. 5§ 6p a) penningtvättslagen. 
106 Grahn m.fl. s. 221f. 
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3.3.2 Penningtvätt och penninghäleri 
Inom svensk rätt döms en person som sagt inte för brottet penningtvätt, utan 
brottet heter penninghäleri. Detta brott kriminaliserar den som "främjar 
möjligheterna för annan att tillgodogöra sig..." eller den som medverkar till 
att dölja egendomens ursprung. Det är alltså den som hjälper eller 
underlättar för den som genomfört förbrottet att tvätta de illegala pengarna 
som straffas för brottet penninghäleri. Den som genomför ett brott som 
genererar en vinst, kan endast bli skyldig till det bakomliggande brottet, 
eller förbrotttet och inte till penninghäleri. Om gärningsmannen själv skulle 
tvätta sina illegalt förvärvade pengar skulle detta anses som självtvätt, vilket 
inte är straffbart enligt svensk rätt. 107 Penninghäleri inriktar sig alltså på att 
straffa den som hjälper till att genomföra själva penningtvätten och därför 
fungerar denna lagregel som ett komplement till penningtvättslagen, där ett 
av syftena är att det ursprungliga brottet som ska utredas och den skyldige 
för detta straffas.108 Den här lagregeln hjälper till genom att straffbelägga 
gärningar där någon försöker hjälpa någon annan som har en brottsligt 
förvärvad vinst, genom att t.ex. låna ut sitt bankkonto eller liknande.109 
 
Om man i Sverige ska dömas för penningtvätt, kallas brottet alltså för 
penninghäleri eller penninghäleriförseelse om det är ringa. Detta i enlighet 
med 9 kap. 6a och 7a§§ BrB. I 6a§ finns en definition till vad som kan anses 
som penningtvätt/penninghäleri. Denna definition finns i det inledande 
avsnittet av framställningen, därför kommer denna inte att citeras 
ytterligare. 
 
Första punkten i denna paragraf syftar till att personen ska främja 
möjligheterna för gärningsmannen och detta ska anses som otillbörligt. Det 
får inte röra sig om en vardaglig transaktion, utan gärningsmannen ska ha 
till syfte att dra nytta av handlingen.110 
 
Andra punkten är menad att straffbelägga gärningar som går ut på att 
underlätta för någon att dölja var egendomen faktiskt kommer ifrån. Det 
skulle kunna innebära att man transporterar egendomen ut ur landet.111 
Andra stycket i denna punkt utvidgar området för straffbarhet. Här krävs 
inget förvärv utan gärningsmannen ska ha berikat sig på något annat sätt. Ett 
exempel på brott som omfattas av detta stycke är skattebrott, där personen 
har förbättrat sin ekonomiska ställning utan att det kan härledas till någon 
särskild del av dennes egendom. Detta stycke är subsidiärt till det första.112 
 

                                                 
107 BrB kommentar, s. 9:92ff. Korsell och Skinnari, s. 46. Dock pågår en utredning om man 
eventuellt skulle straffbelägga detta, se Dir. 2010:80. 
108 Se nedan under 5.2. 
109 Dahlqvist m. fl. s. 184ff. 
110 BrB kommentar, s. 9:92f. 
111 Ibid. s. 9:93 a. 
112 Ibid. s. 9:93 b. 
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I kommentaren till BrB beskrivs paragrafen så att det i första stycket handlar 
om " ett uppsåt att dölja", medan det i andra stycket handlar om att åtgärden 
ska vara "ägnad att dölja".113 
 
Penninghäleri omfattades tidigare av häleribestämmelserna i 9 kap 6§ och 
7§ BrB, men för att poängtera vikten av att hindra penningtvätt infördes 
alltså de två paragraferna 6a och 7a i BrB. Dock är det fortfarande så att 
paragraferna är mycket lika de ursprungliga häleriparagraferna och 
domstolen ska i första hand om brottet uppfyller rekvisiten för dessa döma 
för häleri.114 
 
Anmärkningsvärt är att definitionen av penningtvätt i BrB skiljer sig något 
från den som ges i penningtvättslagen. Den definition av penningtvätt som 
finns i BrB är inte lika vid som den som finns i penningtvättslagen och den 
riktar inte heller in sig på förbrottet, utan koncentrerar sig på den som utfört 
penningtvätten.115 Mer om detta kommer att diskuteras längre fram i 
uppsatsen. 
 
De ovanstående reglerna medför att Arne i vårt modellfall inte kan dömas 
för penninghäleri, eftersom de åtgärder som han genomför med brottsutbytet 
innebär självtvätt. Däremot kan både Olof och Berit ha gjort sig skyldiga till 
penninghäleri. Berits handlingar omfattas av första punkten i 9 kap. 6a§, 
eftersom hon genom att kontinuerligt sätta in pengar på sitt eget konto som 
förr eller senare hamnar på Arnes konto får anses främja möjligheterna för 
Arne att tvätta sina illegalt förvärvade pengar, vilket är till stor hjälp för 
Arne. 
 
Olof kommer däremot att bedömas enligt reglerna i andra punkten 9 kap. 
6a§, då han genom att transportera stöldgodset utomlands underlättar för 
Arne att dölja ursprunget av egendomen. 

3.3.2.1 Krav på förbrott 
I lagtexten står det att det för att det ska anses som penninghäleri krävs att 
brottet ska härstamma från brottsligt förvärv eller värdet av sådan 
egendom.116 Detta betyder att det även här, precis som i lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ett krav på att 
det ska ha begåtts ett s.k. förbrott. Det finns inget krav på att förvärvet ska 
vara frånhänt någon annan genom brott, t. ex. genom att rån utan det är 
tillräckligt att det handlar om ett "brottsligt förvärv". Detta skulle alltså 
kunna innefatta rent stöldgods eller vinst från bedrägeri. Dock anses inte 
skattebrott som brottsligt förvärv.117 
 
Vid penninghäleri eller häleri i allmänhet finns det ett krav på att förbrottet 
ska vara fullbordat.  I penningtvättslagen finns inget sådant krav. Det finns 

                                                 
113 Ibid. s. 9:93c. 
114 Ibid. s. 9:90, se även prop. 1998/99:19 s. 70. 
115 Grahn m.fl. s. 24f. 
116 9 kap. 6a§ BrB. 
117 BrB kommentar, s. 9:91. 
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inget krav på att brottet ska vara begånget i Sverige, utan detta kan ha skett 
utomlands.118 Precis som i penningtvättslagen gäller här att egendomen kan 
ha ändrats till vilken form som helst sedan förbrottet.119 
 
Förbrottet måste för att det ska anses som penninghäleri kunna styrkas. 
Detta krav betyder inte att det ska vara utrett vem gärningsmannen för detta 
brott är eller att denna person har blivit fälld för detta. Det krävs alltså bara 
att det kan styrkas att det förkommit ett bakomliggande brott, med vilken 
vinst personen genomfört penningtvätt.120 
 
Detta ser bl.a. rikskriminalpolisen och finanspolisen som ett stort problem, 
eftersom det försvårar betydligt att bevisa att en person är skyldig till 
penningtvätt. De menar att det skulle vara betydligt lättare att stoppa eller 
hindra den organiserade brottsligheten om regleringen för att straffa de som 
tvättar pengar hade varit enklare och klarare.121 

3.3.2.2 Gibraltarfallet 
I det s.k. Gibraltarfallet var en av huvudfrågorna just om förbrottet kunde 
anses som styrkt. Problemet här var att förbrottet inte behandlades i samma 
rättegång.  
 
Målet handlade om två personer som när de greps hade en stor summa 
pengar på sig. Pengarna misstänktes ha sitt ursprung i illegal verksamhet. 
Åklagarens uppgift var att visa att denna egendom kunde hänföras till 
brottslig verksamhet, dels oredlighetsbrott och dels från medverkan till brott 
som genomförts genom en låneverksamhet. Om så var fallet kunde dessa två 
personer eventuellt ha gjort sig skyldiga till penninghäleri enligt reglerna i 
BrB.  
 
Dock lyckades inte åklagaren visa att dessa skulle härstamma från 
uppsåtligen begångna brott, bara att det fanns kopplingar mellan konton som 
innehades av de som misstänktes för förbrotten. Det ansågs dock inte ha 
visats att de två åtalade för penninghäleri hade en tillräckligt stark 
anknytning till den eventuella brottsliga verksamheten och det var oklart om 
vilken insikt de hade om pengarnas ursprung.122 
 
Förbrottet blir i många fall avgörande för hur utgången blir i ett fall rörande 
penninghäleri. Reglerna om att förbrottet måste styrkas för att det ska anses 
som penninghäleri skapar i många fall problem.123 

                                                 
118 Grahn m. fl. s. 230f. 
119 BrB kommentar , s. 9:91. Vilket gör att både Berits och Olofs handlingar omfattas av 
reglerna. 
120 Dahlqvist m. fl. s. 177. 
121 RKP rapport 2010:2, s. 5. 
122 Stockholms TR, mål B 6398-99, Svea HovR, mål B 1056-05. 
123 RKP rapport 2010:2, s. 5. 
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3.3.3 Finansinspektionen 
Enligt förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 
(härefter FI) kan de utöva tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som 
rör finansiella marknader och finansiella företag.124 Detta gör att FI har en 
bytande roll på området vad gäller tillsyn och kontroller. FI är Sveriges 
nationella FATF. Även FI ger ut rekommendationer och föreskrifter, men 
istället för att som FATF:s rekommendationer vara inriktade på 
medlemsstaterna är FI:s föreskrifter bl.a. inriktade på de som omfattas av 
penningtvättslagen.125 De senaste föreskrifterna är ”föreskrifter och 
allmänna råd mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.126 Innehållet i 
dessa föreskrifter tillämpas som ett komplement till penningtvättlagens 
regler. Precis som i penningtvättslagen finns här regler om ett riskbaserat 
förhållningssätt och om kundkännedom.127 I kap. 3 inriktar sig dock 
föreskrifterna mer på de interna rutinerna hos en verksamhetsutövare. Det 
poängteras här hur viktigt det är att även om reglerna har ett riskbaserat 
förhållningssätt, så ska det inom varje verksamhet finnas rutiner för mycket 
av det som kan innebära att man kan upptäcker fall av penningtvätt. Det 
finns även föreskrifter om hur utbildning av anställda ska ske. I 7 kap 1§ 
anges det bl.a. att utbildning ska ske på ett sätt som är anpassat för just den 
specifika verksamhetsutövaren och att det är upp till de själva att informera 
sina anställda om ändringar i lagar och om det uppkommer nya mönster och 
trender inom penningtvätt. Genom att verksamhetsutövarna har en intern 
kontroll på sina anställda ska man säkerställa att reglerna i 
penningtvättslagen efterlevs.128 
 
Det finns ett antal finansiella aktörer som FI utövar tillsyn på. Det innebär 
att de kontrollerar bl.a. rutiner och processer för rapportering av misstänkt 
penningtvätt. De aktörer som omfattas av FI:s tillsyn är: 
 

• Banker 
• Kreditmarknadsbolag 
• Värdepappersbolag 
• Fondbolag 
• Försäkringsförmedlare 
• Livförsäkringsbolag 
• Inlåningsföretag 
• Företag som ger ut elektroniska pengar, tillhandahåller 

betalningsöverföring, valutaväxling och/eller bedriver annan 
finansiell verksamhet129 

 

                                                 
124 1§ 1 st. förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
125 Grahn m.fl. s. 60f. 
126 FFFS 2009:1. 
127 Se kap. 2 och 4 FFFS 2009:1. 
128 Se kap. 8 FFFS 2009:1. 
129 16§ förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
Statskontorets rapport 2008:2, s. 27. 
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Det är dock inte bara FI som utövar tillsyn av de som omfattas av reglerna i 
penningtvättslagen. Enligt förordning (2009:92) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av penningtvätt innehas detta ansvar av ett 
flertal myndigheter. Förutom FI har Fastighetsmäklarnämnden, 
Revisorsnämnden, Lotteriinspektionen, Sveriges advokatsamfund och de tre 
Länsstyrelserna i storstadslänen tillsynsuppgifter. Denna framställning 
inriktar sig dock som sagt på bankerna, vilka omfattas av FI:s tillsyn.130 
 

3.3.4 Finanspolisen 
Finanspolisen tillhör Rikskriminalpolisen som är en del av 
Rikspolisstyrelsen. För frågor som rör penningtvätt är Finanspolisen 
ansvarig. De ansvarar även för frågor som rör terrorismfinansiering, 
penningförfalskning och ekonomisk underrättelsetjänst.131 
 
Det är till finanspolisen som alla rapporteringar om misstänkt penningtvätt 
kommer in. De har 15 handläggare som sedan beslutar om man ska gå 
vidare i ärendet.132 Det är dock inte enbart ur dessa rapporter som 
Finanspolisen får sin information om penningtvätt, den kan även inhämtas 
från andra källor och det kan även på begäran inhämtas information från 
verksamhetsutövare.133 

3.4 Definitionsproblem 
De ovanstående reglerna är komplicerade och svårtillämpade och bidrar till 
att förvirringen kring penningtvätt och vad som innebär brott och vad som 
inte gör det ökar.134 Förhoppningen hos den svenska lagstiftaren när dessa 
regler infördes var att penningtvättslagen och BrB skulle kunna fungera i 
harmoni med varandra, detta eftersom penningtvättslagen innebär 
administrativa åtgärder, medan BrB:s regler fungerar på en straffrättslig 
nivå.135 För att beskriva komplexiteten i reglerna betyder detta i praktiken 
t.ex. att en banktjänsteman fattar misstanke mot en kund, t.ex. Berit i vårt 
modellfall och rapporterar till Finanspolisen. Detta sker enligt reglerna i 
penningtvättslagen. Finanspolisen och berörd myndighet gör sedan en 
utredning av Berit, vilket eventuellt om förbrottet kan styrkas m.m. leder 
fram till en fällande dom, enligt reglerna i BrB. Ett fall kan alltså göra att 
flera lagar blir inblandade på olika nivåer.136 

                                                 
130 Se 16§f. förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Se även 6 kap. lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.. 
131 Grahn m. fl. s. 212f. 
132 Brå rapport 2011:4, s. 11, s. 93. 
133 Grahn m.fl. s. 212f. 
134 Brå rapport 2011:4, s. 36. 
135 Prop.1998/99:19, s. 29ff. 
136 Se reglerna i både penningtvättslagen och BrB. I skrivande stund genomförs en 
utredning som kommer att belysa frågan om lagstiftningen skulle behöva förenklas, 
resultatet ska presenteras i februari 2012, se Dir. 2010:80. 
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4 Svenska bankers arbete mot 
penningtvätt 

4.1 Vad är en bank? 
I lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse finns i 1 kap. 3§ en 
definition av vad som är en bankrörelse: 
 
 "3 § Med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 
 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 
 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga 
 för fordringsägaren inom högst 30 dagar. 
 
 Med generella betalsystem avses system för förmedling av 
 betalningar från ett stort antal från varandra fristående betalare 
 avsett att nå ett stort antal från varandra fristående slutliga 
 betalningsmottagare." 
 
Denna lag sätter upp förutsättningarna för att få starta och driva en bank- 
eller finansieringsrörelse i Sverige och utomlands. 
 
En bank är ett företag som i huvudsak sköter tre uppgifter: betalningar, 
sparande och utlåning av pengar.137 

4.2 Arbetet mot penningtvätt 
Våra svenska banker omfattas av de tidigare nämnda reglerna i lag 
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De 
har omfattats av liknande regler sedan den första penningtvättslagen 
infördes år 1993.138 Vilka regler som finns i penningtvättslagen har 
presenterats ovan.  
 
Svenska bankföreningen är företrädare för alla svenska banker och några 
utländska. Syftet med deras arbete är att representera bankerna gentemot 
myndigheter och organisationer. De arbetar även med att ge sin syn på nya 
förslag till lagar och regler. De ska fungera som en slags hjälpande och 
harmoniserande hand för bankerna, för att förbättra och förenkla deras 
arbete.139 De går även ut med information, t.ex. om penningtvättsregler som 
bankerna omfattas av och vad vi som deras kunder bör känna till att de 
måste göra för att uppfylla dessa krav och regler.140 Det sägs bland annat att 

                                                 
137http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/2068630CCC2945EFC125760A002E34B
2 
138 Grahn m.fl. s. 60. 
139 http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/pages/ombank.html. 
140 http://xn--penningtvtt-t8a.se/projectweb/portalproject/Broschyrer_och_utbildning.html. 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/2068630CCC2945EFC125760A002E34B2
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/2068630CCC2945EFC125760A002E34B2
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/pages/ombank.html
http://penningtvätt.se/projectweb/portalproject/Broschyrer_och_utbildning.html
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banken ska ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. De 
ska även förstå syftet med affärsförhållandet och måste på grund av detta 
ställa frågor till dig som kund. Frågor kan behöva ställas om ditt syfte och 
din identitet om du ska göra en transaktion som kan uppfattas som onormal, 
om du är ny kund i banken. Men detta kan även ske om du redan är kund 
och vill göra en transaktion utanför det normala, så även om du är bosatt 
utomlands eller är företagskund. Om frågor eller identitetskontroller inte kan 
besvaras eller besvaras på ett otillfredsställande vis kan banken vägra att 
genomföra transaktionen. Om de misstänker penningtvätt ska de rapportera 
till Finanspolisen. Om inte dessa regler följs kan banken drabbas av 
sanktioner som bestäms av FI.141 Detta sker helt i enlighet med reglerna i 
penningtvättslagen och FI:s föreskrifter. 142 
 
Jag har varit i kontakt med några svenska banker för se hur arbetet går till i 
praktiken. De har i huvudsak berättat att många av dem har anställda vars 
uppgift är att utreda och kontrollera eventuell penningtvätt. Dessa anställda 
arbetar även med att utreda utvecklingen på området och det är även dessa 
personer som genomför rapporteringen. Rent praktiskt fungerar det så att 
alla transaktioner och åtgärder som genomförs inom banken kontrolleras av 
ett dataprogram designat att upptäcka penningtvätt, Brå kallar detta för ett 
detekteringssystem.143 Alla transaktioner m.m. som är utöver det normala 
hamnar på den persons bord, som arbetar med penningtvätt. Denna person 
granskar sedan och utreder om det kan handla om penningtvätt. Om de 
misstänker att så är fallet skickas det iväg en rapport.144 Detta 
detekteringssystem bygger på att bankerna har långa relationer med sina 
kunder, där programmen är designade att uppräcka onormala händelser och 
mönster som kan innebära penningtvätt. 145 
 
Eftersom dessa uppgifter kan vara av mycket känslig karaktär om de hamnar 
i fel händer kommer jag inte närmare att beskriva dessa processer. 

4.3 Hur tolkar bankerna lagen? 
Eftersom bankerna omfattas av reglerna i penningtvättslagen faller det sig 
naturligt att det är av den definition av penningtvätt som anges i denna lag 
som bankerna använder sig av. Enligt Jörgen Carlsson på Skandiabanken är 
de även medvetna om vad denna definition innebär, att den innefattar dels 
att tvätta smutsiga pengar, som att smutsa ner rena pengar. Mer än så går 
han inte in på definitionen och det framgår inte heller av hans svar om hans 
åsikt kan representera alla de anställda på Skandiabanken.146 Johan Löfvall 
på Färs och Frosta Sparbank menar att de arbetar utifrån de regler som finns 

                                                 
141 http://xn--penningtvtt-t8a.se/projectweb/portalproject/Nar_banken_maste.html, 
http://xn--penningtvtt-t8a.se/projectweb/portalproject/Nar_banken_inte_far.html. 
142 Se bilaga A och FFFS 2009:1. 
143 Brå rapport 2011:4, s. 41. 
144 Mailkonversation med Johan Löfvall, Färs och Frosta Sparbank, 2011-11-30. 
145 Brå rapport 2011:4, s. 41. 
146 Mailkonversation med Jörgen Carlsson, Skandiabanken, 2011-11-14. 

http://penningtvätt.se/projectweb/portalproject/Nar_banken_maste.html
http://penningtvätt.se/projectweb/portalproject/Nar_banken_inte_far.html


 33 

i penningtvättslagen, men även FI:s föreskrifter är viktiga. Dessa regler 
vållar inte för denna bank några problem enligt honom.147 
 
Även Svenska bankföreningen har utformat en definition av penningtvätt 
som ska vara till stöd för bankerna: 

 
”Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från 
brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan 
redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker 
ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från 
narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, 
rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. 
 
Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig 
verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta 
pengar. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre 
komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, 
utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis 
internet och telefon.”148 

 
Denna definition är skriven på ett betydligt enklare sätt än den i 
penningtvättslagen och med ett språk som kan förstås av alla.149 Det sägs 
här ingenting om att det skulle finnas en uppdelning mellan vad som är ett 
brottsligt förvärv och vad som inte är det, utan allt omfattas av det som 
benämns "brottslig verksamhet". Denna definition säger inte heller 
någonting om hur detta kan gå till. I definitionen i penningtvättslagen sägs 
det t.ex. att penningtvätt kan vara sådana åtgärder som innebär förfogande 
över egendomen, förvärv av den, innehav eller brukande av den så att den 
brottslige t.ex. får möjlighet att undandra sig straff eller att återskaffandet av 
egendomen skulle hindras.150 Svenska bankföreningens definition är mer 
inriktad på vilken sorts transaktioner det kan vara tal om, inte vilka 
handlingar som kan utgöra penningtvätt. Detta är kanske förståligt eftersom 
kontrollsystemet mot penningtvätt till största del riktar in sig på 
transaktioner. Det är även förmodligen en av anledningarna till att det är just 
inom branscherna bank och växling som det sker flest rapporteringar, 
eftersom det är här många transaktioner sker.151 
 
Denna definition är alltså inriktad på bankernas arbete och visar tydligt att 
bankerna bara ska leta efter penningtvätt i transaktioner. Det sägs här 
ingenting om att det är det bakomliggande brottet, eller förbrottet som man 
förutom själva penningtvätten vill komma åt. Det är där de höga 
straffvärden finns.152 Som angivits ovan kan den som utfört gärningen inte 
straffas för att ha begått penninghäleri, då detta kallas för självtvätt vilket 

                                                 
147 Mailkonversation med Johan Löfvall, Färs och Frosta Sparbank, 2011-11-30. 
148 http://xn--penningtvtt-t8a.se/projectweb/portalproject/Vad_ar_penningtvatt.html 
149 Se bilaga A. 
150 Se 1 kap. 5§ 6p penningtvättslagen. 
151 Brå rapport 2011:4, s. 12. 
152 Ibid. s. 23, s. 87f. 

http://penningtvätt.se/projectweb/portalproject/Vad_ar_penningtvatt.html
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inte är straffbart. Genom reglerna om penninghäleri kan man bara utdöma 
rättsliga åtgärder för den som utfört själva penningtvätten och som inte är 
samma person som utförde den brottsliga gärningen.153 
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att det verkar som om 
bankerna använder flera definitioner och kombinerar dessa. Ibland används 
penningtvättslagen, ibland FI:s föreskrifter och ibland Svenska 
bankföreningens egen utformade definition. Detta kan ha stor betydelse, 
framför allt när det handlar om vilka fall som ska rapporteras och vilka som 
inte ska det. Om vi tar vårat modellfall med Arne, Olof och Berit torde hela 
utredningen i detta eventuella fall bygga på om misstanke om penningtvätt 
rapporteras eller inte. Om banken t.ex. inte tycker att Berits handlingar 
medför anledning att fatta misstanke, väljer de att inte rapportera. Detta 
betyder att en del av utredningen faller bort, eftersom det förmodligen aldrig 
uppdagas att Berit varit inblandad i tvättandet att Arnes illegalt förvärvade 
pengar. Svenska bankföreningens definition av penningtvätt säger t.ex. 
ingenting om att bankerna ska leta efter indikationer eller mönster eller 
någon som helst precisering om vad de ska leta efter när det gäller 
penningtvätt. 

4.4 Forex-domen 
Innan den nya penningtvättslagen skulle träda i kraft, år 2008 åtalades 
Forex-bank för att ha brustit i sina skyldigheter. De bedömdes därför enligt 
reglerna i den gamla penningtvättslagen, men utgången torde bli densamma 
idag. 
 
Domen grundade sig på ett beslut från FI, där de menade att Forex-bank 
hade stora brister eller saknade regler för granskning, identitetskontroll av 
kunder, rapportering och regler för när en kund ska nekas få genomföra en 
transaktion. Dessa brister medförde att Forex-bank vid flera tillfällen tillåtit 
genomförande av transaktioner utan närmare granskning som borde ha 
utretts, eftersom det fanns indikationer på penningtvätt. De hade även under 
en lång tid undvikit att rapportera och det hade inte skett en säker 
identifiering på ett stort antal av deras kunder.154 
 
Eftersom Forex-bank hade brutit mot ett antal regler i penningtvättslagen 
utdömdes i enlighet med lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
15 kap. 7§ en straffavgift på 50 miljoner kronor. Beslutet överklagades till 
både Länsrätten och Kammarrätten, men utan resultat. Kammarätten menade 
att Forex-bank på detta sätt försvårat Finanspolisens arbete, eftersom inga 
rapporter skickats in och detta var en mycket allvarlig överträdelse.155 
 

                                                 
153 Se ovan i kap. 3.3.2. 
154 Finansinspektionens beslut 2008-10-01, FI Dnr 08-6105. 
155 Länsrätten i Stockholms län, mål 21641-08, Kammarrätten i Stockholm,  
mål 3663-09. 
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Med detta sagt finns det alltså påtryckningar som kan bli verklighet om 
reglerna i penningtvättslagen inte följs. Det är därför viktigt att bankerna har 
tillräckliga rutiner och har klart för sig vad penningtvätt innebär. Det kan 
tyckas att ett så stort bötesbelopp borde föra stor respekt med sig hos alla 
berörda och även de som kan komma att bli berörda om även de gör samma 
misstag. 
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5 Vidare om definitionsproblem 
Brå har som sagt gett ut en rapport där kritik mot begreppet penningtvätt 
framförts.156 Bl.a. säger de att penningtvätt är en förvirrande benämning och 
att det skulle kunna vara en av orsakerna till att det sker så få rapporteringar 
om misstanke om penningtvätt. Som förslag ges istället begreppet 
penningförflyttning.157 
 
I skrivande stund genomförs en utredning bl.a. kring begreppet 
penningtvätt. Utredaren ska se om det går att göra kriminaliseringen av 
penningtvätt mer ändamålsenlig och lättillgänglig. Bl.a. ska förslag lämnas 
på vad som kan göras för att få reglerna att fungera mer tillfredsställande, 
dels vad gäller definitionsproblem med olika definitioner som tillämpas vid 
olika tillfällen, dels om vi i Sverige bör kriminalisera självtvätt. 
Kommittédirektivet ifrågasätter om denna reglering är ändamålsenlig. 
Utredaren ska även titta på penninghäleribestämmelsen som sådan, eftersom 
denna kan te sig snårig och svårtåtkomlig. En av huvudfrågorna är bl.a. hur 
stark kopplingen till huvudbrottet ska vara för att det ska anses som 
penninghäleri? Utredningen ska vara färdig i februari 2012.158 

5.1 Penningförflyttning 
Redan på 1990-talet fanns det forskare som kritiserade uttrycket 
penningtvätt och menade att uttrycket penningförflyttning var mer passande, 
eftersom det förklarade de aktiviteter som skedde under en sådan process 
utan att göra det komplicerat.159 En forskare menade att man inte ska 
koncentrera sig på om handlingarna uppfyller kriterierna för penningtvätt 
eller inte, utan på "hur brottsutbytet träder in och cirkulerar i den legala 
ekonomin".160 Med penningförflyttning menas pengar som förflyttas i 
antingen brottsligt syfte eller där de har ett ursprung som inte är legalt. 
Begreppet skulle fungera bra i svensk lagstiftning, eftersom den svenska 
lagstiftningen är ämnad att innefatta all befattning med illegala pengar.161 
Penningförflyttning är ett vidare begrepp, och beskriver klarare de åtgärder 
som sker i en penningtvättsprocess. Som det ser ut nu omfattas t.ex. 
situationer där personen istället för att försöka dölja pengarnas illegala 
ursprung försöker dölja dess mottagare, av reglerna för penningtvätt även 
om det snarare är en omvänd process. Detta används som sagt ofta t.ex. vid 
finansiering av terrorism, för att undvika att någon utåt ser att det är ett 
terroristnätverk som ämnat att få pengarna.162 Penningtvätt handlar alltså om 
så mycket mer än bara att "tvätta pengar rena", det kan som sagt även 

                                                 
156 Se Brå rapport 2011:4. 
157 Brå rapport 2011:4, s. 12f. 
158 Dir. 2010:80, s. 5, s. 10. 
159 Se Brå rapport 2011:4, s. 25, s 12. 
160 Som i Brå rapport 2011:4, s. 25. Se även Schneider, 2004. 
161 Brå rapport 2011:4, s. 12, s. 25. 
162 Ibid. s. 25. 
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handla om att "smutsa ner rena pengar", vilket gör hela benämningen 
förvirrande. Även Örnemark Hansen skriver i sin bok från 1998 att 
penningtvätt är ett urvattnat begrepp. Till en del beror detta på att området 
för organiserad brottslighet ständigt förändras, nya sätt för brottslighet 
uppkommer allteftersom de gamla hittas av verksamhetsutövare, utredande 
myndigheter och de som utövar tillsyn.163 
 
En annan viktig fråga är om bankerna faktiskt inser att ordet penningtvätt 
medför problem? Vid en förfrågan om vad de tyckte om en förändring, blev 
svaret att det inte skulle göra någon skillnad eftersom de var helt klara över 
vad penningtvätt innebär, att det innebär både att "tvätta och att smutsa ner 
pengar", men någon ytterligare precisering görs inte. 164 De personer som 
tillfrågats har penningtvätt som största arbetsuppgift och frågan är om deras 
kunskap om penningtvätt speglar hela personalens kunskaper? En annan 
synpunkt var att de redan arbetar utefter ett internationellt begrepp, där de är 
medvetna om att penningförflyttning ingår, vilket medför att det inte finns 
någon anledning att ändra begreppet.165 Detta i sig kan utgöra problem, att 
bankerna inte själva inser att det finns ett problem. Bankerna är ju i och för 
sig en av de verksamhetsutövare som rapporterar mest, så problemet med 
missförstånd och okunnighet kring penningtvätt är förmodligen större hos 
andra verksamhetsutövare, där det inte finns en medvetenhet att just deras 
bransch utnyttjas för penningtvätt överhuvudtaget. Detta medför naturligt att 
det inte läggs några större resurser på ett problem som de inte tror existerar i 
någon vidare omfattning.166 
 
Enligt FI använder de sig av den definition som finns i penningtvättslagen. 
Denna lags definition har som sagt sitt ursprung från EU:s 
penningtvättsdirektiv och från FATF:s rekommendationer. Detta medför att 
många av världens definitioner är ganska lika varandra. Att ändra begreppet 
till penningförflyttning skulle bli mycket omfattande. Men de anser även att 
det är för tidigt att svara säkert på frågan. Brå:s utredning har precis blivit 
offentliggjord och det krävs mer arbete för att kunna svara på om det vore 
en bra idé. Detta betyder att de inte helt avfärdar förslaget. Om begreppet 
penningförflyttning skulle leda till fler rapporteringar kan de i skrivande 
stund inte heller svara på, då det är så många faktorer som spelar in här, 
bland annat relevanta åtgärder för kundkännedom, granskning av misstänkta 
transaktioner och utbildning av personal. FI har alltså i dagsläget ingen 
direkt åsikt i denna fråga.167  
 
Det finns i dagsläget inte några direkta åsikter kring en ändring av 
begreppet. Vissa tycker att det är för tidigt att svara på, andra tycker att en 
förändring skulle vara onödig. Slutsatsen av de som tillfrågats för denna 
framställning är att det är få positiva åsikter kring en sådan förändring än så 

                                                 
163 Örnemark Hansen, s. 25ff. 
164 Mailkonversation med Jörgen Carlsson, Skandiabanken, 2011-11-14. 
165 Mailkonversation med Johan Löfvall, Färs och Frosta Sparbank, 2011-11-30 
166 Brå rapport 2011:4, s. 38f. 
167 Mailkonversation med Cecilia Ekenbäck, FI, 2011-11-01. 
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länge. Dock speglar dessa åsikter bara en begränsad del av de som är 
kunniga inom området. 

5.2 Penningtvättslagen vs. penninghäleri 
I detta avsnitt kommer en jämförelse att göras mellan de lagstadgade 
definitionerna i penningtvättslagen och i penninghäleribestämmelserna i 
BrB. 
 
Definitionerna i de båda lagarna har tidigare citerats i framställningen och 
det har även getts en antydan till att dessa inte stämmer överens med 
varandra, vilket de inte gör. Den största skillnaden är penningtvättslagens 
vidare uppfattning om vad som innebär penningtvätt.168 Lagen omfattar fler 
åtgärder än en person faktiskt kan bli dömd för, eftersom den även omfattar 
sådana åtgärder som enligt BrB anses som självtvätt.169 
 
När det gäller penningtvättslagens bestämmelser om gransknings- och 
uppgiftsskyldighet anges att det är tillräckligt att det finns ”skälig grund att 
misstänka att en transaktion utgör led i penningtvätt” för att det ska finnas 
en skyldighet för de som omfattas av lagen att granska och rapportera.170  
 
Denna uppställning i penningtvättslagen är ett tämligen lågt ställt krav vilket 
rimligtvis borde leda till att det lämnas in fler rapporter. Men detta medför 
även att verksamhetsutövarna måste vara extra vaksamma, minsta lilla 
transaktion utanför det normala kan innebära ett försök till penningtvätt, 
vilket kan bidra till en osäkerhet hos dem.171 
 
Regleringen betyder t.ex. att en bank inte behöver ha ett underlag som 
bevisar att det faktiskt rör sig om ett samband mellan ett brott och en åtgärd 
med en egendom från ett sådant, för att gransknings- och 
rapporteringsskyldighet ska infalla. De behöver inte heller ha underlag för 
att det skulle röra sig om samma eller olika personer som utför både förbrott 
och penningtvätt. Detta kan ha betydelse vid främst skattebrott. 
Verksamhetsutövaren behöver då inte reda ut om det är personen som 
genomfört skattebrottet som även genomför penningtvätten.172 I BrB finns 
det som tidigare nämnts rekvisit uppställda som säger att personen som 
genomför penningtvätten måste vara en annan än den som genomfört 
förbrottet, annars anses det som självtvätt, vilket inte är straffbart.173 Detta 
betyder att penningtvättslagen även riktar in sig på andra brott än 
penninghäleribrottet. Om tanken är att rapportering ska ske även om det 
kanske inte kan vara tal om penninghäleri, måste detta betyda att rapporter 
som kan leda fram till att man hittar gärningsmannen för förbrottet också är 
av stort intresse. Syftet med lagen är alltså inte enbart att hitta de som 
                                                 
168 Se Grahn m.fl. s. 24f. 
169 Se Brå rapport 2011:4, s. 23, 87. 
170 3kap. 1§ 3st. penningtvättslagen. 
171 Grahn m.fl. s. 24f. Se mer om detta nedan. 
172 Grahn m.fl. s. 24f. 
173 Se 9 kap. 6a§ 2st och 9 kap. 7a§ 2st. BrB. 
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genomför penningtvätt utan även att hitta de som genomfört det brott som 
lett fram till penningtvätt.174 
 
För Arne, Olof och Berit betyder detta att även om Arne inte kan dömas för 
penninghäleri så kan han omfattas av reglerna i penningtvättslagen. Det gör 
även Olof och Berit. De handlingar som de genomför, insättningar på 
konton, transporter utomlands och handel med aktier och fonder är alla 
åtgärder som omfattas av penningtvättslagens regler. Om 
verksamhetsutövarna är uppmärksamma skulle de kunna fatta misstanke 
mot dessa åtgärder. Bankernas uppgift är här att dels fatta misstanke mot 
Berit som rent fysiskt går in på banken och genomför en transaktion. Berit 
gör varje vecka en insättning av 9000 kr. Bankernas interna regler gör att 
denna summa inte uppmärksammas i sig och det sker inga större kontroller. 
Eftersom insättningar sker varje vecka kan banken däremot uppmärksamma 
ett nytt mönster i hennes handlande vilket kan skapa misstanke. Arne väljer 
att sköta sin handel med aktier och fondandelar via internet och ibland sker 
detta via en bank. Vid dessa två personers handlingar har då bankerna 
möjlighet att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. Att deras 
rutiner och system fungerar är därför mycket viktigt. 
 
Att det finns flera definitioner inom svensk rätt som inte är likadana bidrar 
till definitionsproblem och till en ökad förvirring. Enligt 
verksamhetsutövarna själva utgår de ifrån den som finns i 
penningtvättslagen, eftersom det är enligt denna lag som de ska uppfylla 
kraven för kontroll och rapportering m.m.175 För att undvika missförstånd 
lagreglerna emellan valde man vid införandet att straffrättsligt benämna 
brottet för penninghäleri.176 Denna skillnad borde inte i praktiken utgöra 
något större definitionsproblem för verksamhetsutövarna, eftersom bankerna 
inte använder sig av häleribestämmelserna, dock får den anses som 
komplicerad och svår.177 

5.3 Definitionsproblem - förklaring till den 
låga rapporteringen? 

Brå menar att anledningen till att så få verksamhetsutövare rapporterar 
misstanke om penningtvätt till en del beror på okunnighet om vad 
penningtvätt är. Vid tveksamma fall väljer verksamhetsutövarna att inte 
rapportera eftersom de är osäkra på vad det rör sig om och vill inte i onödan 
skapa obehag för den som blir rapporterad.178 
 
Rapporten visar dock att banksektorn är den sektor av verksamhetsutövare 
som rapporterar mest, medan det t.ex. bland fastighetsmäklarna knappt sker 

                                                 
174 Brå rapport 2011:4, s. 23. 
175 Enligt mailkonversation med Jörgen Carlsson, Skandiabanken, 2011-11-14 och Johan 
Löfvall, Färs och Frosta Sparbank 2011-11-30.  
176 Prop.1998/99:19, s. 29ff. 
177 Dir. 2010:80, s. 5. 
178 Se Brå rapport 2011:4, s. 36, s. 89. 
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någon rapportering alls. De menar även att det kan bero på att olika 
branscher har olika förmåga att upptäcka penningtvätt och att de sker i olika 
stor utsträckning inom olika branscher. Bankerna har t.ex. en större kontakt 
med kunderna och med deras pengar än vad många av de andra 
verksamhetsutövarna har. Det rör sig även om en kontakt som sker över en 
längre tid. En fastighetsmäklare kanske bara hanterar ett enda fastighetsköp 
hos en klient. En annan anledning är att det är just på en bank det sker flest 
transaktioner. Det finns alltså många förklaringar till den låga 
rapporteringen hos vissa verksamhetsutövare, varav definitionsproblem och 
okunnighet är ett av dem.179 Hos bankerna beror den låga rapportering till 
största delen på vilka resurser man väljer att lägga och var man väljer att 
lägga dem. Man kan välja att lägga dem på ett högteknologiskt datasystem 
som upptäcker penningtvätt, eller på utbildning av de anställda i 
penningtvätt och dess innebörd. Där resurserna läggs kommer styrkan inom 
just den banken att hitta penningtvätt att finnas och beroende av detta 
kommer rapporter att kunna skickas.180 
 
Det finns verksamhetsutövare som inte själva inser att de blir utnyttjade för 
penningtvätt, vilket medför att det knappt läggs några resurser på att 
bekämpa den alls. Dessa verksamhetsutövare behöver uppmärksammas på 
att problemet finns. Att vissa verksamhetsutövare som omfattas av reglerna 
för rapportering av penningtvätt inte skulle komma i kontakt med illegala 
pengar är en ologisk tankeställning.181 Man kan ju fråga sig av vilken 
anledning de då omfattas av reglerna? Det nämns i rapporten att det finns 
betydligt fler verksamheter som utnyttjas för penningtvätt än som omfattas 
av reglerna för rapportering. Här pekas lyxkonsumtion såsom 
restaurangbesök ut, där det är vanligt att tvättade pengar används.182 Även 
om viss annan lyxkonsumtion som t.ex. smycken och klockor omfattas av 
reglerna för rapportering så sker det i allmänhet mycket få rapporteringar 
från dessa verksamheter. Kanske beror det på att ett gott rykte i sådana 
branscher är av stor betydelse och man av denna anledning väljer att se förbi 
misstankarna?183 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att definitionsproblem är en av de bidragande 
anledningarna till att det sker så få rapporteringar från verksamhetsutövarna, 
men det finns många fler. Vid en förfrågan på en av bankerna som jag varit i 
kontakt med, om vad den låga rapporteringen beror på blev svaret kort och 
konsist. 
 
"Det måste bero på brister i tillämpningen av penningtvättslagen."184 

                                                 
179 Brå rapport 2011:4 s.37ff. 
180 Ibid. s. 42. 
181 RKP rapport 2010:2, s. 11. 
182 Ibid. s. 38f. Se även Kers, Korsell, s. 245. 
183 Brå rapport 2011:4, s. 54. 
184 Mailkonversation med Johan Löfvall, Färs och Frosta Sparbank, 2011-11-30. 
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5.4 Stort ansvar på verksamhetsutövarna 
Redan i en rapport som utgavs år 2008 påpekar Brå att det lades ett stort 
ansvar på verksamhetsutövarna, redan enligt de tidigare gällande reglerna.185 
Som tidigare nämnts har det tredje penningtvättsdirektivet och så även lag 
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ett 
riskbaserat förhållningssätt. Verksamhetsutövarna är med detta 
förhållningssätt skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna 
verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur 
stor risken är och var risken för detta finns ska de själva avgöra. De har även 
en skyldighet att granska transaktioner och avgöra vilka som skulle kunna 
utgöra ett led i penningtvätt.186 
 
Det riskbaserade förhållningssättet lägger en stor börda på 
verksamhetsutövarnas axlar. De ska själva bedöma var riskerna finns och 
lägga resurser där det behövs. Detta är ett stort ansvar, framförallt eftersom 
området hela tiden utvecklas och förändras. "Penningtvättarna" kommer 
hela tiden på nya sätt för att inte bli upptäckta och t.ex. våra svenska banker 
måste lägga stora resurser på att följa dessa.187 Valet att lägga ett så pass 
stort ansvar på verksamhetsutövarna kan även skapa en slags osäkerhet hos 
verksamhetsutövarna. Enligt Brå:s rapport har t.ex. många 
verksamhetsutövare uttryckt att det tycker att läggs ett för stort ansvar på 
dem att göra kvalificerade juridiska bedömningar.188 Om de inte är säkra på 
att de gör en korrekt bedömning av något som skulle kunna vara 
penningtvätt, kanske de bestämmer sig för att inte rapportera, vilket medför 
att penningtvätt inte upptäcks.189 Verksamhetsutövarna är duktiga på att 
analysera sin egen verksamhet, men det går inte att förneka att ansvaret som 
läggs på dem är stort och betungande.190 
 
Naturligtvis finns det myndigheter och organisationer, t.ex. FI som hjälper 
till i arbetet och lämnar information m.m., men en stor del av arbetet läggs 
på de som faktiskt kommer i kontakt med penningtvätten, de som har 
kontakt med kunderna och pengarna, nämligen verksamhetsutövarna, i vårt 
fall bankerna.191 Det kan då inte nog understryka vikten av att dessa vet när 
det är meningen att misstanke ska uppstå och när det inte ska ske och när 
rapportering ska ske och när det inte ska ske. Utbildning av och information 
till personalen är av oerhört stor vikt i detta sammanhang, annars faller hela 
systemet för att upptäcka penningtvätt.192 
 
I en rapport från 2008, diskuterade statskontoret huruvida ansvaret att hitta 
penningtvätt skulle läggas över på en särskild myndighet. Det framkommer 
                                                 
185 Se Brå rapport 2008:10, s. 108. 
186 Brå rapport 2011:4, s. 36f. Se ovan i avsnitt 3.3.2. 
187 RKP rapport 2010:2, s. 5. 
188 Brå rapport 2011:4, s. 36. 
189 Grahn m.fl. s. 77. 
190 Statskontorets rapport 2008:2, s. 16. 
191 SOU 2007:23, s. 103. 
192 Brå rapport 2011:4, s. 37. 
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här att de tillfrågade tyckte att kunskap om penningtvättens form och 
utveckling skulle vara mindre viktig än att känna företaget, alltså de interna 
rutinerna, affärsmodeller och företagets organisation. 
Tillsynsmyndigheterna själva tyckte inte att för stort ansvar skulle läggas på 
dem utan att branschkunskap var så mycket viktigare. Om detta 
framkommer p.g.a. resursbrist hos tillsynsmyndigheterna eller vad det beror 
på framgår ej.193 
 
Det riskbaserade förhållningssättet lägger ett stort ansvar på 
verksamhetsutövarna. Enbart av denna anledning är det mycket viktigt att 
bankerna inte har några problem med definitionen av penningtvätt.194 

5.5 Utbildning av anställda? 
Penningtvätt är inget nytt problem, framförallt inte för bankerna som har 
omfattats av regler för att försöka motverka penningtvätt sedan 1990-talet. 
Innebörden av dessa regler medförde även då att bankerna hade en 
skyldighet att utbilda och informera sin personal i ämnet. En undersökning 
som FI genomförde 2006 visade att just bankerna hade fortlöpande 
utbildning av i stort sett all sin personal, vilket är något som fortfarande 
sker. 195 Dessa utbildningar är obligatoriska för alla anställda och de sker 
regelbundet.196 Problemet är att reglerna för penningtvätt ständigt ändras 
och därför är kontinuerlig utbildning av personalen mycket viktig hos 
bankerna.197 Reglerna för rutiner rörande utbildning av anställda har med 
andra ord inte förändrats ur detta perspektiv. Den enda egentliga skillnaden 
som de nya reglerna medför är dess detaljrikhet. De regler som nu är 
tillämpliga innehåller fler detaljerade regler t.ex. om hur rapportering och 
kundkontroll ska ske.198 5 kap. 1 § penningtvättslagen anger att 
verksamhetsutövarna har en skyldighet att utifrån det riskbaserade 
förhållningssättet utbilda och informera sin personal. 
 
I en rapport från Rikskriminalpolisen och Finanspolisen poängteras att 
utbildning av verksamhetsutövarna är nödvändig, inte bara vad gäller den 
faktiska innebörden av begreppet penningtvätt, utan även vad gäller vad 
som faktiskt händer när det sker en rapportering. Att inte ha någon vetskap 
om vad som faktiskt händer efter en rapportering kan för många utmynna i 
en rädsla vilken resulterar i att man undviker att rapportera. Om någon 
rapporteras på felaktiga grunder, kanske man utsätter den rapporterade för 
stort obehag, vilket kan medföra att man förlorar den personen som kund. 
Det är därför viktigt att även informera om konsekvenserna av en rapport, 
att det på inget sätt är att jämföra med en anmälan av personen.199 
 
                                                 
193 Statskontoret, rapport 2008:2, s. 43ff. 
194 Brå rapport 2011:4, s. 36. 
195 FI rapport 2006:17, s. 10ff.  
196 Mailkonversation med Johan Löfvall, Färs ock Frosta Sparbank, 2011-11-30. 
197 Brå rapport 2011:4, s. 42. 
198 SOU 2007:23, s. 145. 
199 RKP rapport 2010:2, s. 12. 
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Det är även viktigt att det sker kontinuerlig utbildning i kännetecken för 
penningtvätt inom olika branscher, eftersom dessa kan skilja sig mycket åt. 
Dessa mönster och indikationer bör de anställda lära sig att vara extra 
vaksamma på. I rapporten nämns även att det krävs olika nivå av kunskap ju 
längre in i en penningtvättsprocess man befinner sig. Ju längre in i 
processen, desto svårare är det att upptäcka det som är misstänkt. I de första 
skedena har de flesta en uppfattning om vad som kan anses som misstänkt, 
t.ex. om en person väljer att sätta in en stor summa kontanter på ett konto, 
något som personen aldrig tidigare gjort. Ju längre in i processen personen 
som tvättar pengar befinner sig desto större behov av utbildning i just 
indikationer och mönster för penningtvätt. I rapporten framkommer dock att 
sådan utbildning är kostsam, vilket är fallet vid all typ av utbildning.200 

5.6 Intentionen med penningtvättslagen 
Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
är inte en straffrättslig reglering utan informerar om de administrativa 
åtgärder som lagen ger verksamhetsutövarna som omfattas av den en 
skyldighet att vidta. 201  
 
Trots stora krafttag mot penningtvätt är det fortfarande ett stort problem. 
Penningtvätt är svårt att upptäcka och lika svårt att fälla någon för. Ur det 
s.k. DAR-registret har det gjorts en undersökning av 50 grovt kriminella 
personer. Endast en tredjedel av dessa har någon gång blivit rapporterade till 
Finanspolisen, trots att de lär tjäna sina pengar på kriminell verksamhet, då 
hälften av dem trots deras lyxiga leverne inte visade någon inkomst under år 
2009. Alltså borde pengar från kriminell verksamhet genom transaktioner 
m.m. försvunnit ut på den svenska och internationella finansiella 
marknaden.202 
 
Detta betyder att lag(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism inte fungerar på ett helt tillfredsställande sätt och 
att dess syfte, att verksamhetsutövare inte ska utnyttjas för penningtvätt 
m.m. inte fungerar fullt ut. På något sätt lyckas illegala pengar rinna igenom 
alla nät ut på den svenska marknaden för konsumtion och tjänster m.m. 
Definitionsproblem är bara en av anledningarna till detta, precis som det 
bara är ett av problemen till att det sker så få rapporteringar. För att få bukt 
med problemen krävs mer omfattande åtgärder.203 
 
Intentionen med lagen är inte bara att sätta dit de som genomför 
penningtvätt. Det bakomliggande brottet, eller förbrottet är också av stort 
intresse för lagstiftaren. Genom rapporter och utredningar av penningtvätt 
och penninghäleri kan utredande myndigheter få tips och bevis på vad som 

                                                 
200 Ibid. s. 24. 
201 För fler åtgärder och förslag se Brå rapport 2011:4, s. 86ff. 
202 RKP rapport 2010:2, s. 14. 
203 Dir. 2010:80, s. 4ff. 
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hänt på ett tidigare skede och kanske lyckas man på detta sätt utreda vilket 
brott som pengarna som tvättas härstammar från.204  

                                                 
204 Brå rapport 2011:4, s. 23, s. 87f. 
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6 Avslutning och analys 
Penningtvätt innebär så mycket mer än vad uttrycket ger sken av. Förutom 
att "tvätta pengar" omfattas även terroristfinansiering där pengarna istället 
smutsas ner. Att företeelsen har en så pass förvirrande och entydig 
benämning har skapat problem. 
 
Det får anses klarlagt att det i Sverige finns en relativt liten risk för en 
person som försöker tvätta pengar att åka fast, då rapporter från 
Rikskriminalpolisen och Finanspolisen visar att det hos bankerna finns en 
risk på mindre än 50 procent att bli upptäckt. Det är därför viktigt att 
lagstiftning och de redskap vi har fungerar och utvecklas på bästa sätt. Jag 
tror att utbildning av de anställda hos bankerna är det viktigaste. Den 
tekniska utvecklingen hos bankerna spelar också en avgörande roll för att 
penningtvätt ska upptäckas. Bankernas system som är till för att upptäcka 
onormala transaktioner är till stor hjälp och om de kan utvecklas och 
förbättras vore detta ett stort steg på vägen.  
 
Även det s.k. penningtvättsregistret bör utnyttjas bättre. I inledningen 
beskrivs hur detta register används för att registrera alla rapporter som 
kommer in till Finanspolisen. Detta register fungerar för myndigheter som 
en sökdatabas vid pågående fall, men innehåller bara begränsade uppgifter 
eftersom mycket har valts bort. 205 Om detta register fungerade optimalt 
kunde man samla alla uppgifter om tidigare och pågående fall av 
penningtvätt, för att underlätta och förenkla arbetet med att hitta nya fall. 

6.1 Bankernas arbete 
Det verkar som om vår svenska bankverksamhet tar problemet med 
penningtvätt på stort allvar. Många av dem har anställda vars enda uppgift 
är att kontrollera misstänkta transaktioner och rapportera om det anses 
behövligt. Dessa personer får anses inneha de rätta kunskaperna för att 
kunna avgöra om det rör sig om penningtvätt eller inte. Trots detta måste det 
finnas transaktioner som ändå klarar sig igenom kontroller m.m. just 
beroende av att de andra som arbetar inom banken inte innehar samma 
kunskaper om penningtvätt. Bankerna genomför kontinuerligt utbildningar i 
frågan och särskilt efter införandet av lagen från 2009 har det skett 
förändringar. De har t.ex. datasystem som automatiskt ska upptäcka när 
transaktioner utöver det normala genomförs, t.ex. stora belopp, mellan 
konton som annars inte används för stora transaktioner eller av kunder som 
kanske inte är kända av banken sedan tidigare. Enligt de som jag varit 
kontakt med på bankerna fungerar dessa s.k. detekteringssystem 
tillfredsställande. 
 

                                                 
205 Brå rapport 2011:4, s. 93. 
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Naturligtvis är de som arbetar enbart med penningtvätt hos bankerna högst 
kompetenta på området. Men de har bara möjlighet att granska det som 
faktiskt hamnar på deras bord. Många transaktioner m.m. kan på pappret 
verka högst normala och får därför passera obemärkt genom systemet. Det 
är därför viktigt att även övrig personal lär sig känna igen mönster och 
signaler för penningtvätt. Många förlitar sig säkert på att datasystemen är 
ogenomträngliga, men man får ha i åtanke att de som ägnar sig åt 
penningtvätt också är smarta och hela tiden kommer på nya metoder för att 
lura systemet och de anställda. Ta Berit som exempel, som bara sätter in en 
oansenlig summa varje vecka för att inte väcka uppmärksamhet. Om 
bankpersonalen är tillräckligt kunnig kanske de uppmärksammar ett nytt 
mönster. 

6.2 Bankernas ansvar 
En stor del av anledningen till att penningtvätt upptäcks beror på 
verksamhetsutövarnas rapporter. Om dessa inte besitter tillräcklig kunskap 
eller tillräckliga resurser för att kunna upptäcka penningtvätt på ett effektivt 
sätt fungerar inte lagstiftningen optimalt. Det borde inte vara upp till 
verksamhetsutövarna, som har andra uppgifter som de förmodligen tycker är 
viktigare, att med hjälp av krångliga definitioner avgöra vad som skulle 
kunna vara penningtvätt och vad som inte är det. Det borde istället vara upp 
till FI och Finanspolisen att avgöra vilka uppgifter som är värda att utreda 
och vilka som inte är det. I Brå:s rapport nämns det att det är en ojämn 
fördelning mellan de allmänna och de privata resurserna som används för att 
upptäcka penningtvätt och att kraven på verksamhetsutövarna är orimliga. 
De privata resurserna som bankerna tvingas lägga på att granska och 
rapportera m.m. är betydligt större än de resurser som läggs av det allmänna. 
Finanspolisen har t.ex. bara 15 handläggare som ska ta hand om alla 
rapporter som skickas in.206  
 
Det som i dagsläget rapporteras från bankerna har en hög prioritet hos 
Finanspolisen, eftersom de anses ha en högre kvalitet än de övriga 
rapporterna. En rapport från en bank leder nästan alltid till en utredning, 
eftersom banken redan har utfört en utredning i det enskilda fallet.207 Frågan 
är då återigen om de besitter den kunskap som krävs för att de ska kunna 
göra sådana avvägningar? De skulle istället kunna lägga misstanken på en 
lägre nivå, som ju är tanken med lagen208 och sedan skulle det vara upp till 
den berörda myndigheten eller Finanspolisen att avgöra kvalitén på 
uppgifterna. Naturligtvis är det även en känslig fråga, ingen vill ju har sina 
transaktioner utredda av en myndighet, men Rikskriminalpolisen påpekar 
här att det inte är tal om en anmälan.209 Detta låter kanske som ett ganska 
ingripande förslag, men på något sätt borde ansvaret att avgöra vad som ska 
skapa misstanke och vad som inte ska göra det överföras där kunskapen om 

                                                 
206 Ibid. 
207 Ibid. s. 62. 
208 Se t.ex. avsnitt 5.2. 
209 RKP rapport 2010:2, s. 12, s. 24. 
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penningtvätt finns och den finns till största delen hos de myndigheter som 
utövar tillsyn.  
 
Kunskapen om företaget och branschen finns hos bankerna själva och 
många myndigheter anser därför att de stora resurserna bör läggas på denna 
nivå, eftersom det är de som vet var penningtvätt kan uppkomma inom deras 
specifika bransch. Detta tror inte jag är alldeles sant, verksamhetsutövarna 
har andra arbetsuppgifter som de tycker har högre prioritet och det är lätt att 
reglerna om att de hela tiden ska vara uppmärksamma på penningtvätt får en 
lägre prioritet och ibland glöms bort. 
 
Dock finns det en straffbestämmelse i penningtvättslagen som säger att den 
som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller 
uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1§ eller bryter mot meddelandeförbudet i 
3 kap. 4§ kan döms till böter enligt 7 kap. 1§ penningtvättslagen. Av denna 
anledning borde verksamhetsutövarna snarare ha en större benägenhet att 
rapportera än att inte göra det. Bötesbeloppen som kan utdömas är stora, se 
t.ex. på den s.k. Forex-domen. Där dömdes Forex-bank för att haft en 
bristande hantering av frågor rörande penningtvätt. Vi denna tidpunkt hade 
den nya penningtvättslagen ännu ej börjat tillämpas, men reglerna hade 
förmodligen gett samma resultat idag.210  
 
Det borde vara extra viktigt att personalen utbildas och 
verksamhetsutövarna följer de regler som finns, om inte annat för att 
undvika att de blir ansvariga för något som de skulle kunnat ha undvikit. 
Kanske finns det idag inte tillräckligt många avgöranden för att denna 
reglering ska föra så stor respekt med sig? 

6.3 Uppfylls lagens intention? 
Det är svårt att svara på om intentionen med lagen uppfylls av bankerna. De 
själva anser att de vet vilken innebörd begreppet penningtvätt har och vad 
penningtvättslagen innebär. Enligt Jörgen Carlsson på Skandiabanken har de 
inga som helst problem med att inringa vad som är penningtvätt och vad 
som inte är det. De är även medvetna om att penningtvätt kan innebära både 
att tvätta smutsiga pengar och att smutsa ner rena pengar. Det kan tyckas lite 
häpnadsväckande att därför endast hälften väljer att rapportera, när det får 
anses klarlagt att penningtvätt sker i betydligt större omfattning.211 Lagen 
finns till för att så många fall av penningtvätt som möjligt upptäcks. Om 
bankerna anser sig vara nöjda med de siffror de presterar och att de inte ser 
några problem med situationen som den ser ut idag måste de 
uppmärksammas på hur situationen ser ut i verkligheten. Intentionen med 
lagen är att det ska ske så många rapporter som möjligt för att undvika att 
verksamhetsutövare utnyttjas för penningtvätt. Siffror visar att det skulle 
kunna ske betydligt fler rapporteringar. Så på ett sätt kan man säga att 
intentionen med lagen missas. Definitionsproblemen är som tidigare nämnts 

                                                 
210 Se ovan i avsnitt 4.4. 
211 RKP rapport 2010:2, s. 43ff. Låt vara att dessa siffror är baserade på statistik från 2009. 
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bara en av anledningarna till att lagen inte riktigt fungerar tillfredsställande, 
bristen på resurser är en annan, både hos verksamhetsutövarna och hos 
tillsynsmyndigheterna. Även kunskapen hos verksamhetsutövarna är en 
avgörande faktor. Kontinuerlig utbildning och information till de anställda 
är en självklarhet för att reglerna om penningtvätt ska fungera på bästa sätt.  
 
En viktigt fråga i sammanhanget är om verksamhetsutövarna, däribland 
bankerna riktar in sig på fel brott? Som nämnts tidigare är syftet med 
penningtvättslagen inte bara att hitta de som utför själva penningtvätten, 
utan tanken med lagen är även att utreda det bakomliggande brottet. Det är 
här de högre straffskalorna finns och eftersom en person som tvättar sina 
egna brottsligt förvärvade pengar inte kan fällas för detta, då detta anses 
som självtvätt, vilket inte är straffbart enligt svensk rätt, är det extra viktigt 
att man kan komma åt det bakomliggande brottet.212 Lagen från 2009 mer är 
tänkt att informera verksamhetsutövarna om vad som förväntas av dem. De 
ska bl.a. granska, kontrollera och rapportera om misstanke uppstår. På detta 
sätt kan Finansinspektionen och Finanspolisen upptäcka nya former av 
penningtvätt och nya nätverk för detta, där det ofta rör sig om grova förbrott 
som annars är svåra att utreda. Det är därför som det är så viktigt att 
verksamhetsutövarna förstår innebörden av begreppet penningtvätt och 
syftet med reglerna, så att de vet när de ska rapportera, vilket kan leda till att 
man kan utreda grova brott vilka har genererat stora vinster för de 
inblandade. 
 
Rikskriminalpolisen och Finanspolisen skriver i sin rapport att Sverige 
skulle behöva revidera sin lagstiftning på området. Det största problemet 
och den största anledningen till den låga rapporteringen beror enligt dem på 
att det i svensk rätt inte finns någon straffrättslig reglering om man inte kan 
styrka förbrottet.213 Så må vara fallet, men om en sådan förändring skulle 
ske skulle ännu mindre resurser vilja läggas på rapportering m.m. eftersom 
gärningar som faller in under penninghäleri i alla fall är straffbelagda. Detta 
skulle kunna leda till att det inte genomförs någon vidare utredning i fallet, 
vilken kanske skulle ha lett till att det bakomliggande brottet eller kanske 
rent av ett helt nätverk av sådana upptäcktes. Enligt min mening skulle 
lagens intention på detta sätt komma ännu mer i skymundan. 

6.4 Penningförflyttning - förändring av 
lagstiftningen? 

Än så länge verkar förslaget med att ändra benämningen från penningtvätt 
till penningförflyttning inte ha höjt på så många ögonbryn. Det har vid några 
tillfällen diskuterats i riksdagen, men inte mer.214 Tiden får utvisa om det 
verkligen finns ett behov av en ändring. Rapporten från Brå utgavs innan 
sommaren 2011, vilket är ganska nyligen. Kanske kommer det att dröja en 
tid innan förslaget uppmärksammas på allvar. Finansinspektionen menar ju 
                                                 
212 Brå rapport 2011:4, s. 23. 
213 RKP rapport 2010:2, s. 23f. 
214 Se t.ex. motion 2011/12:S88003. Se ev. även dir. 2010:80. 
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att det än så länge är alldeles för tidigt att avgöra om detta är en 
nödvändighet.215 
 
De som har uttalat sig i frågan anser att det inte bara är själva begreppet 
penningtvätt och problemen med detta som gör att det sker så få 
rapporteringar, utan att det faktiskt är många andra faktorer som spelar in.216 
Det handlar även om hur väl bankerna bl.a. utbildar sin personal, vilka 
åtgärder de använder sig av för att upptäcka misstänkta transaktioner, 
datasystem m.m. Det kan även handla om vilka åtgärder de använder sig av 
för att kontrollera kundernas identitet, alltså kundkännedomen. Men alla 
dessa punkter utmynnar i att de i grund och botten faktiskt vet vad 
penningtvätt innebär. Därför vore det kanske en bra idé att ändra begreppet 
till penningförflyttning, just eftersom det skulle innebära en förenkling och 
en, som Brå skriver i sin rapport "avdramatisering av begreppet".217 
 
En annan god idé vore att informera bankerna om problemen som finns 
idag. Det verkar inte som om de är uppmärksammade på 
definitionsproblemen, utan de intalar sig själva att det är alldeles självklart 
vad penningtvätt innebär. Trots detta missar man i många fall att rapportera, 
så någonstans måste det finnas ett problem. Självklart är det inte säkert att 
detta beror på den mänskliga faktorn och problemet med okunniga anställda. 
Det kan som sagt även bero på olika branschers olika förmåga att upptäcka 
penningtvätt, ev. otillräckliga tekniska lösningar såsom datasystem och även 
penningtvättarnas skicklighet att ständigt komma på nya metoder för 
penningtvätt. Men det går inte att helt utesluta att de anställda och deras 
kunskaper hos verksamhetsutövarna har en viss betydelse, eftersom det 
faktiskt är de som kommer i kontakt med kunder och med pengar. Det är 
alltså här kommunikationen med kunderna sker och det är initialt här 
misstanken ska uppstå. Därför är det viktigt att personalen är kunnig och att 
det inte råder någon förvirring kring begreppet penningtvätt. Kan en ändring 
hjälpa verksamhetsutövarna i detta är det självklart värt det, även om en del 
anser att det inte behövs. 
 
Som tidigare nämnts är bankerna ganska duktiga på att rapportera. Kanske 
är det så att en ändring i lagstiftningen till penningförflyttning skulle göra 
större skillnad för de som enligt statistiken rapporterar väldigt sällan. Dessa 
lägger inte samma energi på att försöka upptäcka penningtvätt eftersom de 
tror att det är så pass ovanligt. En vän till mig är mäklare och jag frågade 
honom om han kände till lagstiftningen och visst gjorde han det. Men han 
hade aldrig använt sig av den för "mäklare kommer inte så ofta i kontakt 
med penningtvätt". Om man istället hade kallat penningtvätt för 
penningförflyttning och gett ut information till alla verksamhetsutövare om 
vad detta kan innebära inom deras bransch hade det kanske öppnat en del 
ögon? Rikskriminalpolisens förslag med mönster och indikatorer för varje 
bransch skulle här kunna fungera som ett komplement. Stöd för detta finns 
                                                 
215 Enligt mailkonversation med Cecilia Ekenbäck, FI, 2011-11-01. 
216 Brå rapport 2011:4, s. 36ff. Även enligt Jörgen Carlsson, Skandiabanken, Johan Löfvall, 
Färs och Frosta Sparbank och Cecilia Ekenbäck, FI. 
217 Ibid. s. 89. 
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även i Brå:s rapport som säger att det genom den utformning som 
lagstiftningen har nu främst fångar in ekonomisk brottslighet, medans den 
organiserade brottsligheten oftast inte kommer i kontakt med finansiella 
aktörer, då dessa pengar konsumeras t.ex. genom lyxkonsumtion som 
restaurangbesök. Rapporten menar att det därför dels är viktigt att få de 
verksamhetsutövare som inte rapporterar att faktiskt göra det, men det är 
även viktigt att komma tillrätta med penningtvättsproblem även hos de som 
inte omfattas av några regler för rapportering av penningtvätt, men som 
ändå utnyttjas. Genom att strypa finanserna för den organiserade 
brottsligheten kan man minska deras handlingsutrymme och deras 
möjligheter.218 
 
Det skulle förmodligen inte strida mot några principer att ändra 
benämningen av penningtvätt till penningförflyttning. Både reglerna i 
penningtvättslagen och reglerna i BrB är förenliga med denna benämning. 
Det skulle med andra ord inte medföra några större tekniska problem med 
en sådan förändring, möjligtvis ur det internationella perspektivet. 
Problemen ligger nog snarare i en tradition att det ska kallas för 
penningtvätt, för det har det alltid gjort. Det är nog i detta problem som 
anledningen till att förslaget fått så lite respons ligger. Det tar tid att vänja 
sig av vid tanken att penningtvätt kallas för något annat, eftersom det av 
tradition faller sig naturligt. Därför tror jag detta är ett förslag som ligger 
ganska avlägset i framtiden. 
 
Jag är beredd att hålla med Örnemark Hansen om att penningtvätt är ett 
urvattnat och framförallt ett förlegat begrepp, vilket hon slog fast redan 
1998. Det behövs någon form av modernisering för att alla, inte bara de som 
nästan uteslutande arbetar med penningtvätt ska förstå att begreppet 
omfattar så mycket mer än att bara "tvätta pengar". Om en ändring till 
penningförflyttning är bästa lösningen är jag inte helt övertygad om. Det 
begreppet har också en tendens till att bara fånga in ett begränsat antal 
åtgärder. I praktiken behöver det inte bara innebära förflyttning av pengar 
eller egendom. Som exempel kan nämnas den s.k. döljande penningtvätten, 
vilken innebär att personen istället för att förflytta pengar väljer att under en 
avsevärd tid ligga lågt och nästan inte genomföra några transaktioner alls. 
Här döljs ursprunget på pengarna genom att det passerar en lång tid. Även 
den sortens lyxkonsumtion som ofta betalas med kriminellt förvärvade 
pengar, såsom restaurangbesök bör på något sätt ringas in och räknas som 
en form av penningtvätt. Den organiserade brottsligheten ser detta som ett 
säkert sätt att använda sina illegalt förvärvade pengar på. I detta fall handlar 
det inte heller om en självklar förflyttning av pengar, i alla fall inte mellan 
konton m.m. Det handlar bara om att pengarna flyttas från en ägare till en 
annan, genom en betalning. Sammanfattningsvis är min poäng att begreppet 
penningförflyttning också har sina begränsningar, även om det helt klart är 
ett vidare begrepp än vad penningtvätt är. Istället kunde man kanske 
använda sig av t.ex. döljande av pengars bakgrund eller framtid eller så kan 
man kanske använda sig av Schneiders beskrivning av begreppet, " hur 

                                                 
218 Ibid. s. 92. 
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brottsutbytet träder in och cirkulerar i den legala ekonomin" och bygga 
vidare på detta. Jag är medveten om att mina förslag inte klingar särskilt bra. 
 
Med detta sagt menar jag inte att jag är helt emot en förändring till 
penningförflyttning, men det kanske finns en ännu bättre benämning? 
Framtiden får utvisa bästa lösningen. Under tiden måste 
verksamhetsutövarna uppmärksammas på de problem som finns och värdet 
av utbildning av de anställda. Verksamhetsutövarna är fönstret mot 
penningtvätten och det är de som i första hand kommer i kontakt med 
kunder och pengar, så vikten av att de på bästa sätt kan följa och få 
lagstiftningen att fungera på ett optimalt sätt går inte att nog poängtera. 
 
I modellfallet med Arne, Olof och Berit blev Arnes vän Olof och Arnes fru 
Berit inblandade i Arnes brottsliga verksamhet. I fallet lyckades 
myndigheter i samarbete med banker och Europol att reda ut sambandet 
mellan de olika åtgärderna som genomförts. Genom att banken med hjälp av 
sina interna regler fattade misstanke om Berits kontinuerliga transaktioner 
som efter omvägar ledde fram till ett konto tillhörande Arne kunde Berit 
fällas för penninghäleri enligt 9 kap. 6a§ BrB. I Tyskland fattade de tyska 
myndigheterna i samarbete med verksamhetsutövare(även de omfattas ju av 
det tredje penningtvättsdirektivet) misstanke om varorna som Olof sålt. De 
misstänkte att de var stöldgods och kontaktade Europol. Efter utredningar 
kunde polis och åklagare sedan komma fram till att det fanns ett samband 
mellan Olof, varorna och Arne. Eftersom även pengarna från denna 
försäljning efter omvägar hamnat på Arnes konto utomlands. På detta sätt 
fick det även anses bevisat att Olof gjort sig skyldig till penninghäleri enligt 
9 kap. 6a§ BrB. Dock krävs det som sagt för att man ska kunna straffa Berit 
och Olof för sina gärningar att förbrottet är styrkt. Arne kan som sagt inte 
dömas för penninghäleri eftersom det var han som genomförde förbrottet. 
Eftersom samarbetet i detta fall fungerade på ett mycket bra sätt, både 
nationellt och internationellt lyckades polis och åklagare få ett resultat även 
i denna utredning. De lyckades här visa att både Berits och Olofs handlingar 
härstammade från egendom tillhörande Arne. Även Arnes handel med aktier 
och fondandelar visade på att denne ägde en smärre förmögenhet. Frågan 
som då uppstod var hur Arne som var arbetslös kunde äga en sådan. Polisen 
hade redan tidigare kunnat binda Arnes två bekanta vid inbrottet på 
Anderssons Tekniska AB. Med hjälp av den förmögenhet Arne hade i sin 
ägo och som han inte hade någon acceptabel förklaring till och viss annan 
teknisk bevisning kunde polisen även binda honom för detta brott, vilket 
medförde att Berits och Olofs handlingar också blev straffbelagda. 
 
Med facit i hand hade det kanske varit bättre för Arne om han hade skaffat 
ett hederligt arbete. Brott lönar sig sällan. 
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Bilaga A 
Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism  
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 

Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006 ) om anmälningsplikt avseende 
viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299 ) om inlåningsverksamhet, 
5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405 ) om 

försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, 
bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare, 
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:000 ) 

om elektroniska pengar, 
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46 ) om investeringsfonder, 
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt 

fastighetsmäklarlagen (2011:666 ),  
9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355 ), 
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat 

revisionsbolag, 
11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller 

revisionstjänster men som inte omfattas av 10,  
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 

advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första 
stycket, 

http://juridik.thomsonreuters.se.ludwig.lub.lu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=SFS2004-0297&crumb-action=append&crumb-label=SFS+2009%3A62+Lag+%282009%3A62%29+om+%C3%A5tg%C3%A4rder+mot+penningtv%C3%A4tt+och+finansiering+av+terrorism&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB8CC3F22857E040DF0A17655DDD
http://juridik.thomsonreuters.se.ludwig.lub.lu.se/app/document?stid=se-doclink&doclink=SFS2007-0528_K2_P1&crumb-action=append&crumb-label=SFS+2009%3A62+Lag+%282009%3A62%29+om+%C3%A5tg%C3%A4rder+mot+penningtv%C3%A4tt+och+finansiering+av+terrorism&crumb-uri=%2Fapp%2Fdocument%3Fdocguid%3Di7E62EB8CC3F22857E040DF0A17655DDD
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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,  
16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser 

försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som 
motsvarar 15 000 euro, 
17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster 

enligt lagen (2010:751 ) om betaltjänster, eller 
18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om 

betaltjänster utan att vara betalningsinstitut. 
SFS 2011:773 

3 §  
Tjänster som avses i 2 § 13 och 14 omfattar 
1. att handla i en klients namn för dennes räkning vid finansiella 

transaktioner 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 

ansvarig, 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 därmed 

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 och 17 gäller lagen även 

filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i 
utlandet. 
SFS 2010:764 
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Definitioner 

5 §  
I denna lag betyder 
1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten 

etableras förväntas ha en viss varaktighet,  
2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en 

jurisdiktion 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, 
4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mottagande 

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 

verksamhetsutövare 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 
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, 
7. person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har haft 

viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste 
familjemedlemmar och kända medarbetare,  
8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan person 

handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett 
bestämmande inflytande över kunden, och 
9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet 

som omfattas av denna lag. 

2 kap. Kundkännedom 
 
Krav på riskbaserad kundkännedom 

1 §  
En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. 

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. 
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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 

mottagna 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.  

 
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 kundens 

ägarförhållanden och kontrollstruktur. 
Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en 

utomstående 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, 5–7 och 17 , godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med 
hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt 
yrkesregister, eller 
2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 

1–3, 5–7 och 17 , godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med 
hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt 
yrkesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och 
bevarande 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 
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finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa 
bestämmelser följs. 
SFS 2010:764 

 
Undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för 
kundkännedom 

5 §  
Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpande 

uppföljning av affärsförbindelser i 3 , 4 och 10 §§ gäller inte för 
1. svenska myndigheter,  
2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 , 17 och 18 , och som har 

hemvist 
a) inom EES,  
b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder 

mot penningtvätt 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 terrorism 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 Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt 
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG , eller 
4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till 

motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet 
som företag under 3,  
5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp 

motsvarande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp 
motsvarande 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 
överlåtelse av rättigheter inte är tillåten,  
8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755 ) om elektroniska pengar 
a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som inte 

kan laddas uppgår till högst 250 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 
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9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som 
förvaltas 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 
advokaten eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som 
motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av 
terrorism och om det finns tillsyn över att dessa skyldigheter uppfylls. 
SFS 2011:773 

 
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 omfattande 
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 
anonymitet. 
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.  

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 

förstå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet, 
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2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och 
finansiering 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 slutföras 

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 affärsförbindelser 

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 utföra en 

enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbindelsen 
redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.  
Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism 

kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § .  
Första och andra styckena tillämpas inte i de situationer som anges i 3 kap. 

2 och 3 §§ .  
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Filialer och dotterföretag med hemvist utanför EES 

12 §  
Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18 ska tillämpa 

bestämmelserna 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 
Finansinspektionen om detta. 
 SFS 2010:764 

 
Bevarande av handlingar eller uppgifter 

13 §  
En verksamhetsutövare ska i minst fem år bevara handlingar och uppgifter 

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, 17 och 18 får inte föra 

anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker. 
 SFS 2010:764 

3 kap. Rapporteringskrav 
 
Uppgifts- och granskningsskyldighet 

1 §  
En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka 

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 

omständigheter 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 
eller 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 
efterhand.  
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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 eller 

juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för 
utredningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som 
myndigheten begär.  
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen 

(1999:355). 

2 §  
Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, 

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 jurister, 

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 rättsliga 
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 

tillsynsmyndighet 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 
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anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens 
räkning. 
I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant 

förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) 
nr2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller 
artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 
om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) tillämpas 
bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i 
tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 4 
§ om meddelandeförbud. 
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 
europabolags 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 
revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra 
företag.  

 
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, 17 och 18 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. 
SFS 2010:764 

 

4 kap. Registerfrågor 

 
Tillämpningsområde 

1 §  
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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. 

 
Information till den registrerade 

5 §  
Uppgifter ur ett register som avses i 3 § får inte lämnas ut till den 

registrerade. 

 
Gallring 
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6 §  
En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras 
1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att lägga ned 

utredningen 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 röja 

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 
utbildning som behövs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 § , 
driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska skyldigheten 
att upprätthålla rutiner gälla den juridiska personen. 
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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 de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. 

 
Förbindelser med brevlådebanker 

3 §  
Kreditinstitut får inte etablera eller upprätthålla förbindelser med 

brevlådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras 
eller upprätthålls med kreditinstitut som tillåter att deras konton används av 
sådana 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 
verksamheten som behövs för att bedöma om det finns skyldighet att göra 
anmälan enligt 3 §. Lämnas inte sådana upplysningar, ska 
tillsynsmyndigheten förelägga den som driver verksamheten att upphöra 
med denna.  
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5 §  
En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i 

väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller 
som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten 
föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med 
verksamheten.  
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 ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
 SFS 2009:716 

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 
företaget eller ingår i dess ledning, ska personen anmäla förändringen till 
tillsynsmyndigheten. 

7 §  
Tillsynsmyndigheten får utöver det som framgår av 4 § förelägga den som 

driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplysningar 
och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. 
Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en 

undersökning hos en verksamhetsutövare som är antecknad i Bolagsverkets 
register. 

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 överklagas. 
Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att 
beslutet ska gälla omedelbart. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 
7 kap. Ansvarsbestämmelse 
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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 meddela 

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 

kundkännedom enligt 2 kap. 5 § , 
4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och 9 

b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående 
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 

§ . 
SFS 2009:716 

 

SFS 2009:62  
1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009, då lagen (1993:768) om 
åtgärder 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. 
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Bilaga B 
Frågor till intervjupersoner/tillfrågade: 
(Observera att vissa av frågorna av säkerhetsskäl inte har velat besvaras) 
 
1. Vilken definition av penningtvätt arbetar ni utefter? 
 
2. Har ni kontinuerlig utbildning av era anställda om vad som innebär 
penningtvätt och hur man upptäcker det? 
 
3.Vad tror ni att den låga rapporteringen beror på? 
 
4. Vad är din åsikt i frågan om vi bör ändra benämningen penningtvätt till 
penningförflyttning? Skulle det innebära en förbättring? 
 
5. Har ni detektionssystem för penningtvätt och anställda som arbetar enbart 
med penningtvätt? 
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