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Penningtvätt klassificeras som ett av de allvarligaste ekonomiska brotten inom ekono-

min. Med hjälp av penningtvätt kan brottslingar fortsätta att finansiera kriminella akti-

viteter och brottsligheten ökar. Vid bekämpning och utrotning av penningtvätt har både 

banker och andra finansinstitutioner en betydelsefull och avgörande roll. Det här arbetet 

kommer att fokusera sig på penningtvätt och hur bankerna bekämpar penningtvätt. Syf-

tet med arbetet är att presentera vad bankerna kan göra mot penningtvätt, effektiviteten 

av bekämpningsmetoderna och vad är penningtvätt överhuvudtaget. För det här arbetet 

valde respondenten att göra en kvalitativ sammanställning. Som resultat framkom att 

penningtvätt går att bekämpas på många olika sätt och att det bästa sättet är att känna 

till kunden och dess penningtrafik. Det här förverkligas effektivt i Finland och det skrivs 

i tidningar om hur banker frågar kunden en massa privata frågor som kan vara känsliga, 

men nödvändiga. Även om penningtvätt orsakar risker för banker och finansinstitut-

ioner, finns det dock möjlighet att effektivt bekämpa penningtvätt. Bekämpningsme-

toderna mot penningtvätt är effektiva om de följs enligt lagar och regler. Om alla enheter 

följde lagar och regler, skulle andelen penningtvätt minska eller försvinna helt.  
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to laws and regulations. Along with the banks way to identify the customer and the 

knowledge of the customer, not to forget the modern systems that manages all money 

transactions, money laundering can be prevented. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Economy Crime, Money Laundering, Bank, Methods 

against money laundering 

Number of pages: 47 

Language: Swedish 

Date of acceptance:  



 

 

 

  

OPINNÄYTE 

Arcada  

 

Koulutusohjelma: Liiketalous 

 

Tunnistenumero: 5473 

Tekijä: Henri Gallen 

Työn nimi: Kokoelma pankin roolista rahanpesun torjumisessa 

Työn ohjaaja (Arcada): Maj-Britt Granström 

 

Toimeksiantaja: - 

 

Tiivistelmä:  

 

 

 

Rahanpesu on yksi vakavimmista talousrikoksista. Pankit, sekä muut rahoituslaitokset 

ovat ensisijaisessa asemassa rahanpesun torjunnassa. Rahanpesun avulla, rikolliset 
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tehokkaasti Suomessa, jonka seurauksena lehdet kirjoittavat siitä jatkuvasti. Pankit ky-
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1 INLEDNING 

Enligt Finansbranschens Centralförbund (FC) refererar sig den gråa ekonomin eller ekono-

mibrott i allmänhet till företagsverksamhet eller privatpersoner, som försummar lagstad-

gade avgifter och skyldigheter.  

 

Stora ansträngningar görs för att motverka dessa brottsliga handlingar och ett av de allvar-

ligaste ekonomibrotten är penningtvätt. 

 

Staten bekämpar penningtvätt via lagstiftning och olika handlingar. Bankerna och finansin-

stitutionerna förverkligar dessa bekämpningsmetoder och polisen sköter om förundersök-

ningen.  

 

Statistiken i arbetet visar att banker och finansinstitutioner är en av de största enheterna som 

har möjlighet att upptäcka penningtvätt. Penningtvätt i Finland bekämpas av staten ( lag-

stiftning ) tillsammans med bankerna, finansinstitutionerna och myndigheterna.    

 

Ekonomibrott eller grå ekonomi är bland annat: 

 

 Penningtvätt: att dölja pengarnas ursprung som man har fått via olagliga aktiviteter eller 

att ge användningsrätt av eget bankkonto till en utomstående person, så att pengarnas 

ursprung inte går att spåras. 

 

 Bokföringsbrott: att försumma, dölja eller förfalska information som finns i bokfö-

ringen. 

 

 Mörk arbetskraft: personer som arbetar utan försäkringar och lagstadgade rättigheter 

och skyldigheter. Arbetsgivaren betalar inte skatt för tjänsten eller produkten som gjorts 

av arbetstagaren. 

 

 Missbruk av socialskyddsförmåner: T.ex. att ge förfalskad information till FPA om t.ex. 

sina inkomster eller boendeförhållanden. 
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 Köpande och säljande av piratprodukter: produkter som är tillverkade utan licens och 

därmed kopierade från originella d.v.s. kopierade produkter som låtsas vara originella. 

T.ex. musik som är kopierad och producerad utan licens och upphovsrätt eller handväs-

kor med förfalskat bränd. 

 

 Företagsverksamhet där man försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter: T.ex. 

lagstadgade skatteavgifter eller miljöansvar. 

 

Grå ekonomi skadar hela finska samhället. När en del företag och privatpersoner försummar 

lagstadgade skatter och skyldigheter, blir samhällets hela skatteandel avsevärt mindre i pro-

portion.  

 

Det här gör att alla andra i samhället är tvungna att betala mera skatt samt att det blir svårt 

för staten att finansiera och sköta om offentliga tjänster. Dessa är bl.a. väg- och trafikverk-

samhet, hälsovård, skolor och studiepenning. (Finansbranschens Centralförbund 2015) 

 

Det här arbetet kommer att fokusera sig på penningtvätt och hur bankerna bekämpar den.  
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1.1 Problematisering 

Ett av de allvarligaste brotten inom ekonomin är penningtvätt. Med hjälp av penningtvätt, 

kan brottslingar fortsätta att finansiera kriminella aktiviteter. Alla finansinstitutioner, så 

som t.ex. banker, försäkringsbolag etc. är i nyckelposition att upptäcka penningtvätt, ef-

tersom dessa enheter är de första instanserna som normalt hanterar pengar och sköter om 

penning transaktioner. Banker och andra finansieringsinstitutioner har plikten att känna till 

sina kunder, kundens penningtrafik och pengarnas ursprung, samt skyldiga att informera 

myndigheterna om de misstänker penningtvätt. (Poliisi, 2016) 

 

Av ovannämnda orsak är bankernas roll rätt stor gällande bekämpningen av penningtvätt. 

Polisen tar hand om förundersökningen av ekonomibrott, men finansinstitutionerna funge-

rar som frontlinje. (Agarwal, 2004) 

 

Alla dessa skyldigheter och lagar som styr bankväsendet, gör att bankerna måste göra vissa 

åtgärder som kunderna inte är vana vid. Det diskuteras allmänt och framförs i medierna, hur 

och varför bankerna frågar en hel del frågor av kunden. Dessa frågor kan vara känsliga, men 

nödvändiga för banken. Det är mycket viktigt att informera och upplysa allmänheten om 

vad penningtvätt är och vilken roll bankerna har vid dess bekämpande. 

 

Enligt lagen om ”förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av 

terrorism” (18.7.2008/503), måste banken alltid känna till kunden och deras penningtrafik. 

Denna lag styr huvudsakligen hur bankerna bekämpar penningtvätt.(Poliisi, 2016) 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att presentera vad bankerna kan göra för att förhindra penningtvätt. 

Till detta arbete valdes olika artiklar som behandlar penningtvätt och bankernas sätt att för-

hindra det, samt vilka risker det kan tänkas finnas för bankerna.  

 

Frågeställningarna respondenten använt sig av är följande: 

 

• Vad är penningtvätt ur bankens synvinkel? 

• Hur bekämpar bankerna penningtvätt? 

• Är bankernas bekämpningsmetoder effektiva? 

 

1.3 Fokus/Avgränsningar 

Detta arbete kommer att fokusera sig på hur bankerna bekämpar penningtvätt i Finland och 

allmänt i världen. Demografiska området är huvudsakligen Finland, men också Europa och 

Amerika används som referens. Fokusgruppen är bankerna. Ämnet är ekonomibrott, när-

mare sagt penningtvätt. 

 

1.4 Uppbyggnad 

Detta arbete är uppbyggt så att arbetets metod behandlas först i kapitel 2. Därefter följer 

själva teorin i kapitel 3; där behandlas penningtvätt. I kapitel 4 tas upp bankens bekämp-

ningsmetoder och lagar som styr dem, samt exempel på olika bankskandaler. I kapitel 5, 

d.v.s. empiriska delen, presenteras resultatet. Arbetet avslutas med slutsatser och kommen-

tarer i kapitel 6. 
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2 METOD 

Det finns två olika möjligheter till forskningsuppläggning; den kvalitativa och kvantitativa 

metoden (Jacobsen 2007:15). För det här arbetet har respondenten valt att göra en kvalitativ 

sammanställning. Till följande presenteras den valda forskningsmetoden. 

 

2.1 Sammanställning 

Syftet med kvalitativ forskning är att samla in data i form av ord. Den kvalitativa metoden 

är flexibel, vilket möjliggör ändring i forskningsprocessen medan undersökningen pågår. 

(Jacobsen 2007: 46-55) 

 

Då man väljer material, måste man ha i tankarna att syftet för dess användning kanske ur-

sprungligen varit ett annat än vad man själv har. Det krävs således noggrannhet i vad man 

väljer, men också mängden urval  måste beaktas. För att få tillräckligt med och tillräckligt 

pålitlig information, räcker det inte med enbart en sekundärkälla. (Jacobsen 2007:112-131) 

 

Respondenten har valt som forskningsuppläggning en sammanställning av olika bekämp-

ningsmetoder som bankerna har för att bekämpa penningtvätt, eftersom det finns mycket 

information om ämnet. Denna undersökning är en kvalitativ sammanställning som baserar 

sig enbart på sekundärdata. Det är svårt att göra en intervju, eftersom ämnet är till sin natur 

konfidentiell och rätt så känslig. 

 

2.1.1 Sekundärdata 

Som sekundärdata har respondenten valt vetenskapliga artiklar, olika tidningskällor och in-

ternetsidor som är direkt kopplade till arbetet. Dessa har varit bl.a. databasen ProQuest. 

Finlex, Vero.fi, Finanssivalvonta, Finanssialan Keskusliitto, Poliisi, Keskusrikospoliisin ra-

hanpesun selvittelykeskus och litteratur för att utarbeta metod delen. 
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2.2 Etiska reflektioner 

Materialet kommer enligt bästa förmåga att tolkas så objektivt som möjligt och egna tankar 

och åsikter läggs åt sidan. Intervjuer och observationer ställer krav på objektiviteten, och 

därför är en kvalitativ sammanställning också i det här fallet att föredra.  

 

Arbetet kommer att följa Arcadas forskningsetiska direktiv ”God vetenskaplig praxis i stu-

dierna vid Arcada”. Intervjuer görs ej. 

2.3 Begreppsdefinitioner 

 

I detta kapitel behandlas olika begreppsdefinitioner som används i arbetet: 

 

• Penningtvätt: en privatperson eller ett företag som döljer pengarnas ursprung som fåtts 

via kriminella aktiviteter. Pengarnas verkliga ursprung försvinner och pengarna låtsas vara 

lagligt skaffade. Att ge användningsrätt av eget bankkonto till en utomstående person, så 

att pengarnas ursprung inte går att spåras. (Finansinspektionen, 2015) 

 

• Mörk arbetskraft: arbetstagaren arbetar utan skattekort. Arbetsgivaren betalar inte skatt 

av arbetstagarens lön och arbetstagaren arbetar inte officiellt i företaget. Mörk arbetskraft 

är olagligt i Finland. (Infopankki, 2014) 

 

• Bokföringsbrott: en person eller ett företag som bryter mot bokföringslagen. Detta kan 

vara t.ex. försummelse av skatter, bokningar etc. (Talousrikos, 2015) 

 

• Missbruk av socialskyddsförmåner: en person som använder socialskyddsförmåner 

olagligt, eller utan att ha rätt till det. (Talousrikos, 2015) 

 

• Skatteparadis: Ett land eller ställe där man betalar endast lite eller inga skatter alls. 

(YLE, MOT) 
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2.4 Källkritik 

Kvalitativ sammanställning är ett bra sätt att samla in data inom detta ämne. Det finns en 

stor del nyttigt material och man kan få ett brett perspektiv genom att använda och jämföra 

dem med varandra. Man hade dock kunnat genomföra en del intervjuer, men eftersom äm-

net är känsligt och det finns en hel del information i litteraturform, valde respondenten att 

göra en kvalitativ sammanställning. 

 

En kvantitativ forskning är inte möjlig, eftersom det är omöjligt att få statistik på bankernas 

bekämpningsmetoder inom penningtvätt. Polisen har en liten del statistik som är publicerad, 

men för största delen är materialet konfidentiellt och icke publicerat. 

 

Myndigheternas andel av källorna är relativt stor, d.v.s. Polisen och Finansinspektionen och 

även Finlands lagstiftning. Informationen antas vara pålitlig i högsta grad. 

 

Resultatet kunde bli annorlunda, om datainsamlingen skulle basera sig enbart på vetenskap-

liga artiklar. Sekundärdata, d.v.s. information som är tillgänglig från myndigheterna, har en 

stor betydelse inom arbetet. 

 

Detta ämne kräver också att informationen uppdateras medan arbetet pågår, eftersom situ-

ationen ändrar sig hela tiden och nya lagar stadgas. 

 

Eftersom arbetet kommer att innehålla en stor del av vetenskapliga artiklar som komplette-

ras med hjälp av information som myndigheterna har publicerat, kan man dra slutsatsen att 

informationen är pålitlig. 
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3 PENNINGTVÄTT 

 

Detta kapitel kommer att handla om penningtvätt, centrala tecken på penningtvätts brott, 

olika faser inom penningtvätt och lagstiftning. 

 

Penningtvätt är ett sätt att dölja pengarnas ursprung, som man har fått via olagliga aktivite-

ter. Det centrala är att få olagliga pengar att låtsas vara lagliga, genom att få dem deponerade 

in i den vanliga penningcirkulationen. Med hjälp av detta, kan kriminella personer undvika 

myndigheter, brottsskadestånd, fängelse och samtidigt få ekonomisk nytta, som därmed kan 

användas i framtiden till att finansiera andra brott, skaffa egendom eller integreras till före-

tagsverksamhet. Ifall kriminella personer lyckas med olika arrangemang så att pengarnas 

ursprung inte går att spåras, får de pengarna att verka vara lagligt skaffade och penningtvät-

ten lyckas.  

 

Penningtvätt kräver alltid ett brott som har gjorts tidigare. I penningtvätt är det frågan om 

pengarna som har fåtts via ett brott och därmed misstänker man deras ursprung.  

 

Penningtvätt är en stor del av organiserad kriminalitet och därmed ett internationellt pro-

blem. Organiserad kriminalitet växer dagligen runtom i världen och penningtvätt är enklare 

att genomföra p.g.a. EU:s godkännande av fri rörelse av kapital inom Europa och elektro-

nisk bankverksamhet. Det här ger möjligheten för kriminella personer att göra brott utom-

lands och sedan tvätta pengarna i Finland, så att pengarna rör sig över finska gränsen i 

elektronisk form och kontanter. (KRP, Rahanpesun selvittelykeskus, Rahanpesurikokset oi-

keuskäytännössä VII, Neira, Perämaa, Vasara, Jantunen 2014:1) 
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3.1 Centrala tecken på penningtvättsbrott 

Följande punkter är centrala kännetecken på penningtvätts brott: 

 

1. Medvetenhet om pengarnas olagliga ursprung. 

2. Grov oaktsamhet av pengarnas ursprung (ST 32:9), 

3. Egendom som tas emot, används, omvandlas, flyttas, eller delegeras, för att själv 

dra nytta av eller ges nytta till en annan eller för att dölja egendomens ursprung. 

4. Döljande av egendomens ursprung (ST 32:6). 

5. Pengarna eller egendomen måste ha ursprung från kriminella aktiviteter för att fylla 

kraven på penningtvätt. 

6. Den som tvättar pengar är en annan person eller enhet än den som gjort själva brot-

tet. 

(Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesun torjunnan parhaat 

käytänteet. 2012) 

 

3.2 Olika faser inom penningtvätten 

Enligt Finlands Centralkriminalpolis (KRP), finns det många olika sätt att tvätta pengar. 

Medan det kan finnas stora skillnader i detaljer, kan penningtvätt ändå i allmänhet delas i 

tre olika faser; placerings-, bluff- och återställandefas. 

 

3.2.1 Placeringsfas 

 

I denna fas försöker kriminella personen deponera pengar i det lagliga finanssyste-

met (bankkonton, värdepapper etc.). I denna fas är risken att bli upptäckt som störst. 

Inom narkotikahandel är det populärt att använda stora mängder med kontanter. 

Stora mängder med kontanter är ändå en säkerhetsfråga, så oftast vill kriminella 

personen göra sig av med pengarna genom att deponera dem i banken. Oftast an-
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vänder man s.k. ”smurffande”, d.v.s. man deponerar pengar t.ex. i många olika ban-

ker i form av mindre summor, så att det inte väcker uppmärksamhet. Företag kan 

också fungera som kamouflage, så att pengarna ser ut att komma från företagets 

intäkter. (Jantunen 2014:9-10) 

 

3.2.2 Bluff 

 

I denna fas försöker man med olika åtgärder få egendomens eller pengarnas ur-

sprung splittrad från den olagliga källan. Målet är att man inte mera kan få reda på 

egendomens eller pengarnas ursprung. Ju flera företag och land pengarna kretsar 

runt, desto mindre risk har den kriminella personen att bli upptäckt. Samtidigt blir 

det svårare att spåra ut sambandet mellan pengarna som skall tvättas samt brottet 

som har förorsakat dem. Det enklaste sättet är att använda finansinstitutioner i länder 

där man förvarar och skyddar bankhemligheten. Att betala skatter kan också vara ett 

sätt att ”bluffa” myndigheter. (Jantunen 2014:9-10) 

 

3.2.3 Återställandefas 

 

När det inte längre går att spåra pengarnas ursprung, grundas en ny laglig källa som 

pengarna låtsas komma ifrån. Man kan använda ett företag i denna fas, så att peng-

arna blandas med företagets intäkter. I penningtvätt flyttar man oftast egendom till 

en tredje part på ett sätt där den kriminella personen har rätt till egendomen. 

(Jantunen 2014:9-10) 
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3.3 Lagen om penningtvätt 

Finlands lag säger följande om penningtvätt: 

 

32 kap 6 § (4.3.2011/191) 

 

Penningtvätt 

 

Den som 

 

1) tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför, förmedlar eller innehar egendom som 

förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom som kommit i stället för sådan 

egendom eller vinning, och gör det för att bereda sig eller någon annan nytta, för att dölja 

eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa gärnings-

mannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet, eller 

 

2) i fråga om egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom 

som kommit i stället för sådan egendom eller vinning, döljer eller maskerar egendomens 

eller vinningens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller 

de rättigheter som är knutna till den, eller bistår någon annan vid sådant döljande eller 

sådan maskering, 

 

ska för penningtvätt dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

 

Försök är straffbart. 

 

Hämtad 10.03.2016 direkt från Finlex, Strafflag 32 KAP, 6 § (4.3.2011/191), 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L32 . 

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L32
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3.4 Olika exempel på penningtvätt 

Följande stycken är tagna direkt från Centralkriminalpolisens rapport, Rahanpesurikokset 

oikeuskäytännössä VII. (Jantunen 2014:73,81)  

 

Båda berättelserna är bra exempel på vad penningtvätt kan vara och hur svårt det kan vara 

att spåra ut pengarnas ursprung. I båda exemplen har banken en stor roll i bekämpning av 

penningtvätt. 

 

 

Sammandrag: 

 

Person SN tillsammans med en okänd person har tagit emot pengar av olagligt ursprung. 

Personerna öppnade ett bankkonto med ett falskt pass. Efter det har man flyttat 57.350,00 

€ från Frankrike till detta konto och personerna har försökt lyfta ut pengar med föregående 

nämnda falska pass och med detta försökt täcka pengarnas ursprung. Person SN lyckades 

lyfta 5.000,00 € från kontot som därmed har flyttats vidare till en annan person. Person SN 

gav till banken ett falskt dokument som visade pengarnas ursprung. Båda personerna ut-

nyttjade det internationella banksystemet och själva banken där de handlade. Tingsrätten 

dömde person SN för grov penningtvätt och förfalskning till 1 år och 3 månaders villkorligt 

fängelse.  

1 Tapaus 54. KRP, Rahanpesun selvittelykeskus. (Jantunen 2014:73). 
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Sammandrag: 

 

Person HS har kommit överens med person TT att ta emot kontanter på 17.000,00 € från en 

skogsgömma och därmed deponera dem på sitt eget bankkonto i två olika rater på två dagar 

efter varandra. Person HS gav deponeringskvittona till TT. Tingsrätten såg att HS var medveten 

om att pengarna ursprungligen var från narkotikahandel p.g.a. att HS hade känt TT i flera år 

och dessutom hade köpt amfetamin från TT, samt visste att TT hade suttit i fängelse för narko-

tikahandel. Dessutom deponerade HS pengarna i två olika rater på kontot och meddelade kon-

toret att andra raten 12.000,00 € var från bilaffärer. Tingsrätten dömde HS för grov penningtvätt 

och narkotikahandel till 8 månaders villkorligt fängelsestraff. TT dömdes att överlåta 16.298,03 

€ som hade deponerats på HS kontot, till staten. 

 

 

 

 

 

2 Tapaus 69. KRP, Rahanpesun selvittelykeskus. (Jantunen 2014:81). 
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3.4.1 Statistik om brott som har lett till penningtvätt 

Exemplen 54, och 69 är tagna från en vetenskaplig artikel som består av 152 olika brott 

inom penningtvätt. 361 personer har varit åklagade och av dem blev 157 dömda. (Jantunen 

2014:2) 

 

Penningtvätt har traditionellt nästan alltid varit kopplad till narkotikahandel eller egendom 

som fåtts genom att begå ekonomibrott. Av 152 brott var 56 narkotikabrott. Största delen 

av 152 stycken brott bestod alltså av ekonomibrott. Ett litet antal av 152 brott bestod av t.ex. 

alkoholsmuggling, bankrån, bedrägeri, utpressning och brott gjort utomlands. Statistiken 

visar hur stor del av olika brott som lett till penningtvätt. (Jantunen 2014:2) 

 

 

 

Figur 1. Brott som har lett till penningtvätt (Jantunen 2014:2). 

 

 

 

  

Narkotikabrott
40 %

Ekonomibrott
57 %

Annat
3 %

PENNINGTVÄTT
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3.5 Statistik från Centralen för utredning av penningtvätt 

Till följande presenteras olika tabeller och statistik gällande penningtvätt. Informationen är 

tagen från Centralen för utredning av penningtvätt, årsberättelse 2015: 

 

Tabell 1. Antalet misstänkta händelser och anmälningar (KRP Årsberättelse). 

 2014 2015 

Antalet anmälningar 23 062 37 703 

Antalet händelser 558 699 880 390 

 

År 2015, 37 703 anmälningar gällde penningtvätt och 18 stycken av dem misstänkte man också 

för finansiering av terrorism. Antalet anmälningar steg 63 % från året 2014. 

Tabellen 2, 3 och 4 är tagna direkt från Centralkriminalpolisens årsberättelse 2015 (Centralen 

för utredning av penningtvätt): 

Tabell 2. Antalet anmälningar från anmälningspliktiga (KRP, Rahanpesun Selvittelykeskus, vuosikertomus 2015). 

 

Från tabellen framgår att banker är nummer tre i antalet anmälningar år 2014 och 2015. 
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Figur 2. Antalet i procent, fyra största anmälngingspliktiga (KRP, Rahanpesun Selvittelykeskus, vuosikertomus 2015). 

 

Från figur 2 kan man jämföra procentantalet mellan de fyra största anmälningspliktiga. I figur 

3 syns resterande institutioner och företag i procent. 

 

 

 

Figur 3. De resterande anmälngingspliktiga (KRP, Rahanpesun Selvittelykeskus, vuosikertomus 2015). 
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Tabell 4. Antalet anmälningar per händelsens art (KRP,Ra-

hanpesun Selvittelykeskus, vuosikertomus 2015). 

 

  

 

 

Det har funnits sammanlagt 113 stycken olika nationaliteter i anmälningar som gjorts till poli-

sen år 2015. 67,6 % var av finsk nationalitet (syns inte i tabellen). Följande är Ryssland med 

3,9 % och Estland med 2,6 % andel. I tabell nummer 4 är det mängden på transaktioner som 

har förorsakat största mängden av anmälningar (indikerat på penningtvätt och därmed lett till 

en anmälning). 

Alla tabeller är tagna från ”KRP, Rahanpesun Selvittelykeskus, vuosikertomus 2015”.  

Tillgänglig:https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/em-

beds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosi-

kertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388  

Tabell 3. Anmälningar per nationalitet (KRP, Rahanpesun Selvitte-

lykeskus, vuosikertomus 2015). 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
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4 BANKERNAS ROLL I BEKÄMPANDE AV PENNINGTVÄTT 

4.1 Hur bekämpar bankerna penningtvätt? 

Bankerna bekämpar penningtvätt på många olika sätt som baserar sig direkt på lagstiftning, 

regler och normer. Dessa lagar kan vara stiftade nationellt men också internationellt och i 

EU. I Finland är det inrikesministeriet som svarar för lagstiftningen gällande penningtvätt 

och finansbranschen, medan finansinspektionen vakar och kontrollerar finansinstitutioner, 

så som banker. Centralen för utredning av penningtvätt (KRP, rahanpesun selvittelykeskus) 

gör förundersökning och tar hand om alla brott gällande penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Bankerna och andra finansinstitutioner fungerar däremot som ”fronten” gällande 

penningtrafiken och har den största möjligheten att upptäcka penningtvätt. Det är också en 

orsak till varför alla finansinstitutioner är skyldiga att meddela allt som de misstänker har 

något att göra med penningtvätt eller finansiering av terrorism, till Centralkriminalpolisen 

(KRP). (Finansinspektionen) 

 

Ett av de mest effektivaste sätten som bankerna har att bekämpa penningtvätt och finansie-

ring av terrorism är att känna till kunden och kundens penningtrafik, samt hur och varför 

kunden använder bankens tjänster och produkter. Detta sätt används runtom i världen och 

är direkt bunden till lagar och normer. Det kan finnas skillnader mellan olika länder, men 

principen är samma; att känna till kunden samt hur, varför och till vad kunden använder 

bankens tjänster och produkter. (Agarwal, 2004) 

 

SWIFT är ett system som bankerna använder runtom i världen för att kommunicera med 

varandra och göra transaktioner. Endast officiella och medelstora till stora banker har rätten 

och möjligheten att använda SWIFT. Detta kan förhindra små banker att delta i internation-

ell penningtrafik och därmed förhindra penningtvätt. (Agarwal, 2004) 

 

Europas Centralbank ECB har beslutit i maj 2016 att inte längre producera eller ge ut 500 

€ sedlar. Detta gör det svårare för kriminella personer att transportera, lagra och tvätta 

pengar. 500 € sedlar kommer att stanna och fungera som lagliga sedlar och kan också i 
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fortsättningen användas. 200 € sedel kommer dock att vara den största sedeln som produ-

ceras och ges ut i framtiden. I USA är 100 $ sedel den största. (Europas Centralbank ECB) 

 

4.2 Varför frågar banken? 

 

Banker är skyldiga att identifiera och känna till kunden. Enligt den finska lagstiftningen 

måste banken alltid känna till kunden och dess penningtrafik. Banken måste med andra ord 

ha tillräckligt mycket information om kundens personuppgifter och penningtrafik, samt hur-

dana tjänster kunden använder och varför. Detta kräver att banken måste identifiera kunden 

från ett officiellt identitetskort (legitimation) och också känna till tjänsternas nödvändighet, 

kvalitet och innehåll. Banken har också plikt att fråga uppgifter om kunden under hela kund-

relationen, samt information om penningtrafiken och pengarnas ursprung och användning. 

För att fylla dessa skyldigheter, kan banken använda blanketter (skriftlig redogörelse) som 

redogör kundens penningtrafik eller pengarnas ursprung. Dessutom kan banken kräva olika 

intyg av affärsverksamheten, kvitton som bevisar pengarnas ursprung, registerutdrag mm. 

(köpebrev, rekommendationsbrev från en annan bank), som ger bevis på att pengarna är 

från en laglig källa. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

All information som ges till banken hanteras konfidentiellt enligt den finska standarden om 

banksekretess. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

4.2.1 Legitimation som godkänns i banker 

 

Före affärsverksamheten, måste banken alltid identifiera kunden från en pålitlig källa och 

verifiera att personen har rätt att göra handlingen. 
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Privatpersoner 

 

I finansieringsbranschen, måste legitimationen som används för att känna igen kunden vara 

i kraft och beviljad av finska myndigheterna. 

 

Följande identitetsbevis är godkända: 

 

1) pass 

2) personkort (också tillfälligt) 

3) körkort (ett gammaldags papperskörkort duger inte för nätbanken) 

4) FPA-kort med bild 

5) främlingspass 

6) diplomatpass 

7) flyktings-resedokument 

 

Av utländska dokument godkänns ett giltigt pass. Banken måste kunna identifiera kunden 

på ett tillförlitligt sätt från ett identifikationskort. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

Företagskunder 

 

Banken måste kunna identifiera företagskunden från ett tillförlitligt, oberoende dokument, 

så som handelsregistret. Dessutom måste banken få information om företagets verksamhet, 

omsättning och företagsstruktur, samt ägare och andelar. Banken har också rätt att kräva 

företagets bokslut, bolagsordning eller dylika dokument som banken anser vara nödvän-

diga. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

Företagets representanter bör också kunna kännas igen och identitet verifieras. Banken 

måste också känna till företagets ägare och egentliga förmånstagare och vid behov kunna 

verifiera deras identitet.  
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För stark autentisering tillämpar banken speciallagens bestämmelser. T.ex. körkort i form 

av papper (ett gammalt körkort) duger ej. Bland annat är nätbanken en tjänst som använder 

stark autentisering. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

4.2.2 Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) 

 

Enligt den finska lagstiftningen, måste banken också veta om kunden är en PEP-person 

(Politically Exposed Person), d.v.s. i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller 

medarbetare till en sådan person. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

En PEP är en person som är verksam eller har varit verksam i en statstjänst under senaste 

året som: 

 

”statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högsta rättsinstans, ledamot i ett högre 

beslutande organ som granskar skötseln av en stats 

finanser, ledamot av direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sände-

bud, officer som hör till generalitetet, medlem av ledningen 

i ett företag som är statsägt i sin helhet” - (Finanssialan Keskusliitto) 

 

Familjen till PEP-personen är i politiskt utsatt ställning: 

 

”make/maka, barn och deras makar, föräldrar” - (Finanssialan Keskusliitto) 

 

I Finland anser man inte att en finsk politiker är i politisk utsatt ställning. (Finanssialan 

Keskusliitto) 
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4.2.3 Utredning om medel som ingår i affärsverksamhet 

 

Banken ska ha tillräckligt med information om kundens affärsverksamhet och användning 

av tjänster. Dessa saker går banken igenom tillsammans med kunden före ett avtal görs 

mellan banken och kunden, samt under hela kundrelationen. Därför kan banken fråga kun-

den bl.a. uppgifter om inkomster eller andra uppgifter för att kartlägga kundhelheten och 

tjänsternas mening. Ifall affärstransaktionen avviker kundens normala penningtrafik, är 

banken skyldig att fråga transaktionens ändamål och medlens ursprung. Banken kan också 

be om eventuella dokument som tillhör transaktionen och därmed kan fungera som bevis 

på riktighet. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

4.2.4 Betalarens uppgifter 

 

I Finland har förordningen om uppgifter om betalaren varit i kraft från och med år 2008. 

Förordningen förpliktar banker att kontrollera alla inkommande och utgående betalningar. 

Alla dessa betalningar måste alltså ha uppgifter om betalaren och mottagaren enligt förord-

ningen, d.v.s. fullständiga namn. Detta innebär också att banken måste identifiera kunderna 

som gör betalningar med kontanter i kontoret. Alla kunder, även kunder som betalar med 

kontanter, måste vara beredda på att visa identitetsbevis. 

Ifall uppgifter om betalaren är bristfälliga, får banken inte vidarebetala betalningen till mot-

tagaren. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

4.2.5 Vägran att utföra en affärstransaktion eller affärsrelation 

 

Banken måste begära av kunden tillräckligt med information, för att kunna försäkra kundens 

identitet och transaktionens ursprung. Enligt den finska lagstiftningen, får banken själv be-

stämma hur mycket information som efterfrågas och vilka redogörelser och dokument av 

pengarnas ursprung som är tillräckliga. Ifall banken inte får alla nödvändiga dokument eller 
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information om transaktionen eller affärsrelationen (t.ex. öppna ett bankkonto), måste ban-

ken vägra att utföra transaktionen eller etablera affärsrelationen. (Finanssialan Keskusliitto) 

 

 

4.3 Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av 

finansiering av terrorism (18.7.2008/503) 

I Finland är det ”lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering 

av terrorism” (18.7.2008/503) som styr huvudsakligen hur bankerna skall bekämpa pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag trädde i kraft 01.08.2008 och dess hu-

vudsakliga innehåll är hur man skall identifiera kunden (kundkontroll) och använda en ris-

kanalyserande åtkomst (riskbaserat förhållningssätt). Lagen baserar sig på internationella 

standarder och EU-direktiv om förebyggandet av penningtvätt och finansiering av 

terrorism. (Finansinspektionen) 

 

4.3.1 Kundkontroll 

Med kundkontroll menas att banken (eller en finansinstitution) skall känna till sin kund, 

kundens identitet och hela kundens penningtrafik. Dessutom måste banken använda olika 

handlingsåtgärder under hela kundrelationen, för att kunna bekräfta kundens identitet. 

Kunden måste identifieras från ett officiellt dokument, så som t.ex. pass.  

(Finansinspektionen) 

 

4.3.2 Riskbaserat förhållningssätt 

Med riskbaserat förhållningssätt menas att banken måste ha tillräckliga interna processer 

och handlingsåtgärder för att känna igen och minimera risker inom penningtvätt och finan-

siering av terrorism. Dessa processer och handlingsåtgärder skall kunna användas till att 

värdera kunden och kundens sätt att använda bankens produkter och tjänster till penning-

tvätt och finansiering av terrorism. (Finansinspektionen) 
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Detta betyder, att banken måste gå igenom sina kundrelationer, tjänster, produkter och dis-

tributionskanaler samt bedöma och värdera om kundkontrollen är på den nivå som lagen 

förutsätter. Uppgifter som fåtts tidigare med hjälp av kundkontroll, måste uppdateras och 

kompletteras under hela kundrelationen och när det sker förändringar.  

Dessutom måste banken kunna identifiera verkliga förmånstagare och utreda ägarstrukturen 

hos samfundskunder. Med verkliga förmånstagare menar man personer som äger över 25% 

av företaget eller har  en bestämmelsemakt i företaget. (Finansinspektionen) 

 

Banken måste också följa kundens sätt att använda bankens tjänster, produkter och trans-

aktioner regelbundet under hela kundrelationen inom riskbaserade ramar.  

(Finansinspektionen) 

 

Lagen kräver bankerna att göra processerna med stor omsorg, (s.k. skärpt kundkontroll) 

ifall risken till penningtvätt eller finansiering av terrorism är betydligt mycket större än 

normalt. Däremot om risken till penningtvätt eller finansiering av terrorism är betydligt li-

ten, kan banken göra utredningen inom kundkontroll med mindre omsorg och i vissa fall 

använda av en så kallad ”förenklad kundkontroll”, ifall risken är nästan obefintlig. (Finans-

inspektionen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundkontroll
Riskbaserat 

förhållningssätt
Rapportering och 
anmälningsplikt

Figur 4. Tre olika steg för anmälningspliktiga. 
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4.4 Riskfaktorer och sårbarheter för banken 

Enligt Agarwal (2004), det finns sex stycken stora risker som kan förorsaka sårbarheter 

inom bankernas bekämpning av penningtvätt: 

 

• Private Banker 

 

I privatbanker finns det specialiserade kundrådgivare som kallas för ”Private Banker”. 

Dessa experter bildar oftast en personlig relation med kunden, som gör att en ”Private 

Banker” kan t.ex. delta i kundens bröllop, fester etc. och därmed kan det vara svårt att 

glömma bort skyldigheterna och granskandet, som en ”Private Banker” är bunden till. 

Oftast litar man på kunden, eftersom man har bildat en relation men kunden, och då kan 

lojalitet tas som en självklarhet. Dessa aspekter kan bidra till att en ”Private Banker” 

har svårt att vara objektiv. (Agarwal, 2004) 

 

 

• Inflytelserika kunder 

 

I privatbanker, eller banker i allmänhet, finns det oftast rika och inflytelsemäktiga kun-

der. Dessa kunder kan vara politiska eller höga ämbetsmän. Banken vill betjäna dessa 

kunder så bra som möjligt och det kan vara pinsamt att fråga en massa personliga frågor 

av sådana kunder. Man vill undvika konflikter. En inflytelserik kund kan också vara en 

utlänning, vars information eller tidigare bankhistoria är inte tillgänglig. Detta gör det 

svårare för banken att känna till kunden. (Agarwal, 2004) 

 

 

• Sekretesskultur 

 

Det råder en sekretess i hela bankväsendet. Speciellt bankerna i Schweiz och Cayman 

öarna har en väldigt hög sekretessgrad. (Agarwal, 2004) 
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• Sekretessjurisdiktion 

 

Det finns banker i Schweiz och Cayman öarna som inte ger information till t.ex. USA, 

eller andra länder och myndigheter. Lagarna skyddar dessa banker och inte ens nation-

ella övervakningen har möjlighet att göra kontroller. (Agarwal, 2004) 

 

 

• Företagskulturen inom bekämpning av penningtvätt 

 

I privatbanker är det ”Private Banker” som har ansvaret över att känna till kunden och 

göra bakgrundsundersökning, samt övervaka konton och se till att allting sker lagligt. 

Men en ”Private Bankers” arbete är också att öppna olika konton och utvidga pengarna. 

Oftast blir en ”Private Banker” en rådgivare till kunden i alla bankärenden och en relat-

ion bildas. Därför kan det vara svårt för en ”Private Banker” att göra sitt arbete och 

samtidigt övervaka och ifrågasätta t.ex. kundens penningtransaktioner. Dessa två saker 

står i konflikt med varandra. Därför brukar ”Private Bankers” använda av sig tredje 

personer som övervakar kunden. (Agarwal, 2004) 

 

 

• Konkurrens 

 

I bankväsendet råder det en hög konkurrens. Det kan vara svårt att locka kunder om 

banken håller en sträng kontroll på kunderna. Kunder kan flytta till en annan bank eller 

undvika att göra affärer. (Agarwal, 2004) 

 

 

Enligt Agarwal (2004), är ”Private Banking” alltså ett av de mest sårbaraste områden inom 

bankväsendet. Dessutom finns det många produkter och tjänster inom Private Banking, som 

är speciellt sårbara för penningtvätt. Dessa Private Banking produkter och tjänster ger möj-

ligheter för kriminaler att utnyttja systemet, d.v.s. med hjälp av: 
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Många olika konton 

 

Private Bank- kunder kan ha många olika konton på olika ställen med olika namn. Konton 

kan vara i form av checkkonto, valuta- eller kreditkonto. Konton kan vara i företagets namn 

eller användas av en annan person. Dessutom kan det finnas flera placeringskonton, aktier 

och fonder där pengar har sparats. P.g.a. så många rörliga delar i systemet, kan bankerna 

och myndigheterna ha det svårt att spåra kundens pengar och få en ordentlig översikt av 

kundens pengar och dess ursprung. (Agarwal, 2004) 

 

 

Hemliga produkter 

 

Speciellt utomlands, finns det bankprodukter som möjliggör kunden att skydda sin integritet 

och pengarnas ursprung och ägare. Man kan t.ex. använda koder eller namn på företag som 

inte existerar. (Agarwal, 2004) 

 

 

Transaktioner 

 

Inom ”Private Banking” görs det rutinmässigt transaktioner av stora summor. Dessa stora 

summor ökar sårbarheter inom penningtvätt med att attrahera kriminella personer att växla 

pengar från ett konto till ett annat utan att någon blir misstänksam. Dessutom erbjuder 

många banker ett snabbt, konfidentiellt och effektivt sätt att göra dessa transaktioner. 

(Agarwal, 2004) 

 

 

Kredit 

 

En annan vanlig produkt inom Private Banking är stora krediter som fås med hjälp av att 

placera pengar i banken . Kunden kan deponera sina ”smutsiga” pengar i banken som sä-

kerhet och få ”rena” pengar ut i form av lån. (Agarwal, 2004) 
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”Offshore Banking” 

 

Som namnet ”Offshore” hänvisar till, har det funnits stora bankcentraler på öar utomlands. 

”Offshore” banker ligger nuförtiden i länder och ställen där beskattningen är väldigt liten. 

Detta möjliggör för privatpersoner och företag att flytta pengar diskret utan kontroll och 

spårande. Det finns inte egentligen någon instans som kan övervaka detta system och är en 

stor orsak till penningtvätt. Dessa ”Offshore” banker attraherar företag och privatpersoner 

p.g.a. att man kan undvika skatter och operera anonymt. 

 

Aruba, Cayman öarna, Cypern och Nederländernas Antillerna är goda exempel på ”Off-

shore” banker som har utnyttjats av kriminella personer och företag som ”skatteparadis”, 

där det är enkelt att begå penningtvätt. I dessa ”bankparadis” har myndigheterna väldigt 

svårt att konfiskera och spåra pengarnas ursprung. 

 

Nästan alla företag som har grundats på ”bankparadis”, används för kriminella aktiviteter 

och penningtvätt. (Agarwal, 2004) 

 

 

4.5 Exempel på olika bankskandaler 

4.5.1 Världens största bankskandal - BCCI 

Världens största bankskandal som förorsakade stora förluster för tusentals människor dök 

upp i medlet av 1991. Det var ”Bank of Credit and Commerce International” (BCCI) som 

grundades 1972 i Pakistan och som fungerade i ca. 60 länder.  

 

Denna bank hade stora förbindelser till kriminella personer, narkotikasäljare, terrorister och 

ett antal andra företag som andra banker inte ville ha något att göra med. BCCI finansierade 

kriminella personer, terrorister och tvättade pengar för dem. (Agarwal, 2004) 
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4.5.2 HSBC bankskandalen 

 

En av världens största banker är den Schweiziska HSBC- banken, som har varit under för-

storingsglaset inom flera år och blivit anklagad för penningtvätt och finansiering av terro-

rister. HSBC har hjälpt den mexikanska narkotikakartellen och samarbetat med företag som 

har direkta kopplingar till terroristorganisationer. HSBC lyckades också flytta ca. 7 miljar-

der dollar kontanter från México till Förenta Staterna och en stor del av pengarna var från 

narkotikahandel. Vapensmugglare har också kopplats till HSBC. (YLE, MOT) 

 

Många länder som bl.a. Frankrike, Spanien, Argentina har påbörjat officiella undersök-

ningar, och myndigheterna i Frankrike har åklagat HSBC för skattebedrägeri och penning-

tvätt. Frankrike misstänker att HSBC har använts för penningtvätt och skattebedrägeri för 

ca. 180 miljarder euro under åren 2006-2007. (YLE, MOT) 

 

Det ät inte bara kriminella personer som använder HSBC banken, utan också många politi-

ker och kändisar. Bl.a. F1 stjärnorna Heikki Kovalainen, Michael Schumacher, Fernando 

Alonso och popstjärnorna Phil Collins och Tina Turner har använt HSBC banken. Många 

av politiker och kändisar har ändå haft en allmänt godkänd och uppriktig orsak att använda 

HSBC:s tjänster. (YLE, MOT) 

 

HSBC har också haft tusentals kunder inom 20 år, som har varit med i diamantaffärer, när-

mare sagt, ”bloddiamanter”, d.v.s. diamanter som är ursprungligen från krigszoner och an-

vänds för att finansiera krig och terrorister. (YLE, MOT) 

 

HSBC har lovat att förstärka och förbättra reglerna och normerna inom penningtvätt och att 

bankens ledning är en helt annan än vad den var år 2011. (YLE, MOT) 
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4.5.3 Nordeas Panama-papper 

Den stora nordiska finanskoncernen Nordea, har nämnts i ett av historiens största dataläcka. 

Finska Yle och MOT har fått tag på de så kallade ”Panama-pappren”, där olika finansin-

stitutioner och banker har kopplingar till skatteparadisen. Från pappren framkommer att 

Nordea koncernen i Luxemburg har grundat ca. 400 ”skatteparadisföretag” i Panama och 

på Brittiska Jungfruöarna. Dessa företag har väldigt komplicerade företagsstrukturer för att 

dölja ägarens identitet. Trots detta, har det framkommit att många av dessa företags riktiga 

ägare är från de baltiska länderna och Norden. Dessutom finns det hundratals finska namn, 

samt många länders politiker, ledare, kriminella personer och huvudmän på listan. (YLE) 

 

 

 

Figur 5. Nordeas kopplingar runtom i världen (Bilden taget från YLE, MOT (ICJ). 

 

Som det har redan tidigare konstaterats under detta arbete, är skattebedrägeri inte det enda 

problemet med skatteparadisen. Bankernas sekretess har också gett en stor möjlighet för 

kriminella personer att tvätta pengar och dölja pengarnas ursprung, samt att ”operera under 

radarn” och bevakning. (YLE) 
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Panamapappren består av ca. 11,5 miljoner dokument och är därför världens största data-

läcka.  

 

Från figur 6 kan man jämföra storleken på olika dataläckor. I Finland var det Yle och MOT-

programmet som deltog i denna undersökning tillsammans med ca. 400 journalister från 80 

olika länder. (YLE) 

 

 

 

Figur 6. Storleken på dataläcken (YLE MOT). 

 

 

P.g.a. ”Panama-pappren”, har Nordea förlorat både privat- och företagskunder och fått ett 

försämrat rykte. (Yle) 
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5 EMPIRISKA SAMMANSTÄLLNINGEN 

Till följande presenteras teorin i olika matriser som ger svar på syftet. Matriserna fungerar 

som en sammanställning av hela arbetsmaterialet, d.v.s. insamlade sekundärdata.  

 

Tabell 5. De olika faserna inom penningtvätt och dess bekämpningsmetoder. 

Kategori: Vad är penningtvätt 

ur bankens synvinkel? 

Hur bekämpar 

banken? 

Hur effek-

tivt? 

Exempel 

Placerings-

fas 

Stora mängder kontan-

ter 

Många banker 

Via kamouflage företag 

Kundkännedom och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt.  

Lättast för 

banken att 

bekämpa. 

CASE 54 

och CASE 

69 

Bluff Splittring av inkomster 

Banksekretess 

Kundkännedom och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt.  

Svårare, 

speciellt ut-

omlands.  

CASE 54 

och CASE 

69 

Återstäl-

lande fas 

Via tredje part 

Få pengarna att synas 

som kriminalens 

Kundkännedom och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt. 

Svårare att 

upptäcka. 

CASE 69 

 

 

 

I tabell 5 presenteras penningtvättens olika faser, vad penningtvätt är ur bankens synvinkel och 

hur bankerna bekämpar det, samt hur effektivt. Olika faserna kan hittas från kapitel 3.2.  

 

Här kan man dra slutsatsen att bankens bästa sätt att bekämpa penningtvätt är kundkännedom 

tillsammans med riskbaserat förhållningssätt.  
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Tabell 6. Matris över arbetets resultat. 

 

PENNING-

TVÄTT 

Risker och sårbar-

heter för banker 

inom penningtvätt 

Hur bekämpar ban-

kerna penningtvätt? 

 

Är bankernas bekämp-

ningsmetoder effek-

tiva? 

 

 Private Banker 

 

Kundkontroll och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt. 

JA 

 Inflytelserika kun-

der 

 

Riskbaserat förhåll-

ningssätt. Rapporte-

ring och anmälnings-

plikt. 

JA 

 Sekretesskultur 

 

Kundkontroll och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt 

JA 

 Sekretessjuris-

diktion 

 

Kundkontroll och 

riskbaserat förhåll-

ningssätt 

JA 

 Företagskulturen 

inom bekämpning 

av penningtvätt 

 

Rapportering och an-

mälningsplikt. 

JA 

 Konkurrens Riskbaserat förhåll-

ningssätt. Rapporte-

ring och anmälnings-

plikt. 

JA 

 Kontanter Kundkontroll. Risk-

baserat förhållnings-

sätt. Rapportering 

och anmälningsplikt.  

Ja, om pengarnas ur-

sprung går att spåras ut. 
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Från matrisen i tabell 6 (risker och sårbarheter, se kapitel 4.4) kan man dra slutsatsen att kund-

kontroll tillsammans med riskbaserat förhållningssätt är det mest effektivaste sättet att bekämpa 

penningtvätt och finansiering av terrorism (kap 4.3). Dessutom har bankerna rapporterings- och 

anmälningsplikt. På detta sätt minimeras riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

I matrisen tabell 7 presenteras två lagar där den första styr banker och deras bekämpningsme-

toder och den andra vad penningtvätt enligt lagen överhuvudtaget är. 

 

Tabell 7. Lagar inom penningtvätt.(Finlex). 

Ekonomibrott: Penningtvätt och finansie-

ring av terrorism 

Penningtvätt 

Lag: Lag om förhindrande och ut-

redning av penningtvätt och 

av finansiering av terrorism 

(18.7.2008/503) 

Lagen om penningtvätt 32 

kap 6 § (4.3.2011/191) 

 

Bankernas bekämpningsmetoder styrs enligt ” Lag om förhindrande och utredning av penning-

tvätt och av finansiering av terrorism (18.7.2008/503)”, medan ” Lagen om penningtvätt 32 kap 

6 § (4.3.2011/191)” specificerar när man blir skyldig till penningtvätt. 

5.1 Analys och utvärdering 

Penningtvätt är väldigt aktuellt i dagens läge och det sker runtom i världen med hjälp av 

banker och andra finansiella institutioner. Dessa institutioner är de första enheterna som har 

möjlighet att upptäcka och förhindra penningtvätt. Polisen gör förundersökningen på basen 

av hur banker och andra finansiella institutioner upptäcker eller misstänker penningtvätt. 

Därför har alla finansiella institutioner en väldigt viktig roll i att bekämpa penningtvätt. 

 

Det finns många risker för banker att råka inför penningtvätt. Största av dem är Private 

Banking och skatteparadisen, samt bankernas sekretess tillsammans med hög konkurrens, 

utan att glömma bort kontanter. Fast nästan all penningtrafik sker via internet och är spårbar, 
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så rör det sig en stor del pengar i fysisk form. Det här är också en riskfaktor, eftersom 

kontanternas ursprung är svårt att spåra. 

 

Banker har dock många olika sätt att bekämpa penningtvätt. Det är lagar och normer som 

styr bankväsendet, samt vad de kan göra mot penningtvätt. Fast banker har moderna och 

internationella system t.ex. SWIFT, så är det ändå kundens kännande som är det mest ef-

fektiva sättet att bekämpa penningtvätt.  

 

Finansiella institutioner skall känna till kunden och kundens penningtrafik, samt varför, hur 

och vilka tjänster kunden använder i banken. Ifall banken inte känner kundens penningtrafik 

eller kontanter som deponeras på kontot, måste det utredas. Med hjälp av detta, kan man 

förhindra penningtvätt, eftersom banken måste få reda på varifrån pengarna kommer. 

 

Om man tänker på framtiden, så kan det finnas andra sätt att bekämpa penningtvätt. 

Ifall kontanter skulle försvinna och alla penningtransaktioner skulle ske elektroniskt, kunde 

det bli svårare att tvätta pengar, eftersom pengarnas ursprung skulle kunna spåras. Som 

tidigare nämnt, har ECB bestämt att avsluta tillverkningen och utdelningen av 500 € sedlar 

p.g.a. penningtvätt. T.ex. i USA är 100 $ den största valören p.g.a. säkerhetsskäl. I framtiden 

kommer det troligen inte att finnas kontanter, utan alla betalningar kommer att ske via tele-

fonen eller via andra digitala tjänster. 

 

Det har skett många olika bankskandaler runtom i världen och allra nyligast Nordeas ”Pa-

nama Pappren”. Även om vi har lagar och normer som styr bankväsendet, är det moraletiken 

som har en stor betydelse. Varför har många stora banker medvetet begått brott fast dessa 

lagar har förbjudit det? 
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6 SLUTSATSER 

Ekonomibrott skadar vårt samhälle och ska bekämpas på alla fronter. Penningtvätt går att 

bekämpa på många olika sätt och bästa sättet är att känna till kunden och dess penningtrafik. 

Det här förverkligas effektivt i Finland.  

 

Även om penningtvätt orsakar risker för banker och finansinstitutioner, finns det möjlig-

heter att bekämpa. Bekämpningsmetoderna mot penningtvätt är effektiva om de följs enligt 

lagar och regler. Om alla enheter följde lagar och regler, skulle andelen penningtvätt minska 

eller försvinna helt och hållet. 

 

Tillsammans med bankernas sätt att identifiera och känna till kunden, samt moderna system 

som behandlar all penningtrafik, kunde man förhindra penningtvätt. 

 

6.1 Avslutande kommentarer 

Jag valde att skriva om ekonomibrott, eftersom det är ett väldigt aktuellt ämne och speciellt 

i det nuvarande ekonomiska tillståndet. Jag har också varit intresserad av hur och vilka me-

toder man har att bekämpa ekonomibrott samt hur ekonomibrott påverkar samhället.  

 

Eftersom jag jobbar på en bank, var jag speciellt intresserad av hur bankerna bekämpar 

penningtvätt och vilka riskfaktorer det finns, utan att glömma vad penningtvätt egentligen 

är ur bankens synvinkel. Svårast i detta arbete har varit begränsningen av material, eftersom 

det finns så många olika källor och artiklar som behandlar ekonomibrott och penningtvätt. 

Till slut begränsade jag området till banker och deras sätt att bekämpa penningtvätt, samt 

tog en liten blick på ekonomibrott i allmänhet. 

 

Jag tycker att jag har lyckats med att framföra budskapet om vad penningtvätt är. Jag hoppas 

att människor i dagens samhälle skulle förstå vad ekonomibrott är och vilka påföljder det 

kan ha på Finlands ekonomi eller världsekonomin överhuvudtaget.  
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Vi kan alla hjälpa till att bekämpa ekonomibrott, speciellt grå ekonomi. Det krävs bara en 

rätt attityd och hög moral. 

 

Som fortsatta studier, rekommenderar jag att läsa Centralkriminalpolisens material om pen-

ningtvätt: 

 

 

Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesurikokset oikeuskäytännös-sä 

VII. Taina Nera, Juha Perämaa, Pekka Vasara 2/2003. Tillgänglig: http://www.poliisi.fi/in-

stancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahan-

pesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288 

  

 

Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesun torjunnan parhaat käy-tän-

teet. 2012. Tillgänglig: http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/inter-

min/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kay-

tanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388 

 

Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Vuosikertomus 2015. Tillgänglig: 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polii-

siwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikerto-

mus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388 

 

 

 

 

http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388


 

 

KÄLLOR 

• Jacobsen, Dag Ingvar. 2007, Förståelse, beskrivning och förklaring, upplaga 1:5, 

Lund: Studentlitteratur AB, 316 s. 

 

• Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2009, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 

Kustannusosakeyhtiö Tammi, 182 s. 

 

• Agarwal, J. D., & Agarwal, A. (2004). International money laundering in the banking 

sector. Finance India, 18(2), 767-778. Tillgänglig 28.2.2016: http://search.pro-

quest.com/docview/224378157?accountid=27294 

 

Hämtad 28.02.2016. 

 

• Poliisi (KRP Rahanpesun selvittelykeskus), vuosikertomus 2015. Tillgänglig: 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/em-

beds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosi-

kertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388 

Hämtad: 09.07.2016 

 

• Poliisi (KRP Rahanpesun selvittelykeskus). 2016. Tillgänglig: http://www.po-

liisi.fi/keskusrikospoliisi/rahanpesun_torjunta/rahanpesun_selvittelykeskus 

Hämtad: 28.02.2016 

 

• Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesurikokset oikeuskäytän-

nössä VII. Taina Nera, Juha Perämaa, Pekka Vasara 2/2003. Uppdaterad Viivi Jantu-

nen 8/2014. Tillgänglig: http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/in-

termin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytan-

nossa.pdf?43b412742473d288  

Hämtad 10.03.2016 

 

http://search.proquest.com/docview/224378157?accountid=27294
http://search.proquest.com/docview/224378157?accountid=27294
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/45334_Rahanpesun_selvittelykeskuksen_vuosikertomus_2015.pdf?6bcf7f01e848d388
http://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/rahanpesun_torjunta/rahanpesun_selvittelykeskus
http://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/rahanpesun_torjunta/rahanpesun_selvittelykeskus
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26326_Rahanpesurikokset_oikeuskaytannossa.pdf?43b412742473d288


 

 

• Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus. Rahanpesun torjunnan parhaat käy-

tänteet. 2012. Tillgänglig: http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julka-

isu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjun-

nan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388  

Hämtad 10.03.2016 

 

• Finansinspektion. 2016. Tillgänglig: http://www.fi.se/penningtvatt 

Hämtad 10.03.2016. 

 

• Europas Centralbank ECB, 2016 ,500 € sedel. Tillgänglig: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.fi.html 

Hämtad 03.07.2016 

 

• Infopankki. 2016. Tillgänglig: http://www.infopankki.fi/sv/livet-i-finland/arbete-och-

entreprenorskap/beskattning/svartjobb  

 

Hämtad 10.03.2016. 

 

• Talousrikokset. 2016. Tillgänglig: http://www.talousrikos.fi/tietoa/  

 

Hämtad 10.03.2016 

 

• Yle MOT, Vuoto: Suurpankin asiakkaina rikollisia laidasta laitaan. Tillgänglig: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/08/vuoto-suurpankin-asiakkaina-rikollisia-laidasta-

laitaan 

Hämtad 18.06.2016. 

 

• Yle, Panamapaperit paljastavat vallanpitäjien veroparatiisiyhtiöt. Tillgänglig: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/03/panama-paperit-paljastavat-vallanpitajien-vero-

paratiisiyhtiot 

Hämtad 18.06.2016 

 

http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26327_Rahanpesun_torjunnan_parhaat_kaytanteet_27.8.2012.pdf?6f29bcf9e748d388
http://www.fi.se/penningtvatt
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.fi.html
http://www.infopankki.fi/sv/livet-i-finland/arbete-och-entreprenorskap/beskattning/svartjobb
http://www.infopankki.fi/sv/livet-i-finland/arbete-och-entreprenorskap/beskattning/svartjobb
http://www.talousrikos.fi/tietoa/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/08/vuoto-suurpankin-asiakkaina-rikollisia-laidasta-laitaan
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/08/vuoto-suurpankin-asiakkaina-rikollisia-laidasta-laitaan
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/03/panama-paperit-paljastavat-vallanpitajien-veroparatiisiyhtiot
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/03/panama-paperit-paljastavat-vallanpitajien-veroparatiisiyhtiot


 

 

• Yle, Maailman suurin tietovuoto Panamasta paljastaa laajamittaisen veronkierron. 

Tillgänglig: http://yle.fi/uutiset/maailman_suurin_tietovuoto_panamasta_pal-

jastaa_laajamittaisen_veronkierron/8784862 

Hämtad 18.06.2016 

 

• Finanssialan Keskusliitto, Asiakkaan tunteminen - Miksi pankki kysyy? 2016. Till-

gänglig: http://www.finanssiala.fi/materiaalit/Asiakkaan_tunteminen.pdf 

Hämtad: 25.09.2016 

 

http://yle.fi/uutiset/maailman_suurin_tietovuoto_panamasta_paljastaa_laajamittaisen_veronkierron/8784862
http://yle.fi/uutiset/maailman_suurin_tietovuoto_panamasta_paljastaa_laajamittaisen_veronkierron/8784862
http://www.finanssiala.fi/materiaalit/Asiakkaan_tunteminen.pdf

