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Abstrakt 

Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska 

använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska 

utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, 

risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, 

där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska 

beaktas. Ett evidensbaserat beslutsfattande innebär att verksamheten ska beakta 

extern information såväl som information som framkommer i den egna 

verksamheten och vidta åtgärder och implementera kontroller utifrån informationen. 

Enligt Propositionens 2016/17:173 lagförslag förespråkas genomförande av en 

allmän riskbedömning där verksamhetsutövare ska identifiera de faktiska riskerna. 

Verksamheter ska göra en bedömning av penningtvätt- och 

terrorismfinansieringsrisker utifrån hot, sårbarhet, sannolikhet och konsekvenser av 

riskens inträffande, och riskerna kan klassificeras genom en låg-, medel- och 

högriskskala. Det finns flera tillvägagångssätt för genomförande av riskbedömning 

bland annat riskmatriser eller ESA:s och Wolfsbergsgruppens riktlinjer, där alla har 

sina fördelar, men även nackdelar i form av aggregeringsproblem, kognitiva 

bedömningssvårigheter av bland annat sannolikhet och konsekvens, 

viktningsproblematik för riskfaktorers påverkan samt svårighet i att förstå hur den 

faktiska penningtvättsrisken påverkar verksamheten. Verksamhetsutövaren ska 

identifiera verksamhetens riskexponering och ställa penningtvättsriskerna i relation 

till övriga risker i verksamheten. Det kommande regelverket ställer höga krav på de 

finansiella aktörerna och det finns svårigheter för verksamheter att förstå hur de ska 

kunna uppfylla lagkraven.   
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 Inledning 

Finansiella företag måste aktivt arbeta för att motverka penningtvätt och finansiering 

av terrorism. Det ställs höga krav på att företagen ska vidta åtgärder för att minimera 

och reducera riskerna för att kriminella utnyttjar företagen för illegala ändamål. Detta 

examensarbete skrivs till följd av en kommande lagändring. Den svenska 

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

terrorism, bygger på det tredje penningtvättsdirektivet.1 Under 2015 utkom ett fjärde 

penningtvättsdirektiv,2 som medför att nuvarande lagstiftning ersätts med en ny 

”penningtvättslag”.3 Det kommer att ställas höga krav på de finansiella aktörerna vad 

gäller genomförande av riskbedömning i verksamheten och implementering av rutiner. 

I det fjärde penningtvättsdirektivets skäl 22 föreskrivs följande:4  

Riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism är olika från fall till fall. 

Följaktligen bör en holistisk riskbaserad metod användas. Den riskbaserade metoden 

är inte ett alternativ som ger medlemsstaterna och de ansvariga enheterna alltför stor 

valfrihet. Den inbegriper användning av ett evidensbaserat beslutsfattande för att 

mer effektivt kunna hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism 

som unionen och dess aktörer står inför. 

Denna punkt utgör grunden för arbetet med att motverka penningtvätt och 

finansiering av terrorism. ”Riskerna” som framkommer i skäl 22, identifieras inte på 

ett tydligt sätt i direktivet, men framkommer indirekt genom direktivets skäl 30 vid 

diskussion om åtgärder som ska vidtas:  

Risker är i sig varierande, och variabler kan själva eller i förening öka eller minska 

de potentiella riskerna, vilket påverkar den lämpliga nivån på förebyggande 

åtgärder, exempelvis åtgärder för kundkännedom. Under vissa omständigheter bör 

därför skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas, medan det i andra fall kan vara 

lämpligt med förenklade åtgärder. 

Det fjärde penningtvättsdirektivet förespråkar ett riskbaserat förhållningssätt, 

användande av en holistisk riskbaserad metod och ett evidensbaserat beslutsfattande, 

vilket enligt direktivet leder till en effektiv hantering av riskerna. Den exakta 

innebörden av de tre termerna riskbaserad, holistisk samt evidensbaserad, tydliggörs 

inte i direktivet, utan de nationella lagstiftarna får översätta och tolka termerna i de 

nationella lagstiftningarna utifrån det fjärde penningtvättsdirektivet och FATF:s 

rekommendationer.5 Den svenska lagstiftaren utkom med en proposition den 20 april 

2017 med ett lagförslag och tolkning av direktivet.6 Lagstiftningsförslaget förespråkar, 

i likhet med direktivet, att företag ska vidta kundkännedomsåtgärder utifrån de 

                                                           

1 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. 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 29 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. 

3 Lag (2017:xx) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lydelsen 

är i enlighet med Regeringens proposition 2016/17:173.  

4 (EU) 2015/849, skäl 22. 

5 FATF rekommendationer presenteras i avsnitt 1.4.1. 

6 Regeringens proposition (2016/17:173) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, se mer om lagstiftningskedjan i avsnitt 1.4.3. 
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identifierade riskerna.7 Lagstiftningsförslaget i sig utgår från vilka åtgärder som ska 

vidtas och vilka kontroller som borde finnas på plats i verksamheten, och överlämnar 

åt verksamhetsutövaren att identifiera riskerna.8 

Inom finansiella verksamheter kan arbetet för att motverka penningtvätt och 

finansiering av terrorism hanteras på olika sätt, dels beroende på hur rutiner ser ut, 

dels hur arbetet organisatoriskt utförs i verksamheten. Vissa företag väljer att lägga 

arbetet för att motverka penningtvätt under säkerhetsavdelningen, andra under 

kundskyddsavdelningen, riskavdelningen, compliance9 eller juristavdelningen. Detta 

medför att identifieringen av risker och åtgärderna hanteras och behandlas olika från 

verksamhet till verksamhet.  

Det finns många regler och rekommendationer som styr penningtvättsområdet men 

användningen av det riskbaserade förhållningssättet torde innebära att finansiella 

verksamheterna får en möjlighet att själva bestämma hur arbetet för att motverka 

penningtvätt och finansiering av terrorism ska gå till och ger verksamheterna en 

möjlighet att själva bestämma hur verksamhetens resurser ska fördelas.  

I den kommande svenska lagstiftningen får det riskbaserade förhållningssättet en 

tydligare och mer framskjuten position, och fler riktlinjer och tydligare ramverk 

fastställs för de finansiella verksamheterna enligt lagförslaget. Det finns även ett 

uttryckt krav på förståelse för penningtvättsriskerna.10 Detta innebär mer omfattande 

krav på de enskilda aktörerna än vad nuvarande lagstiftning Lag (2009:62) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreskriver.11 Horgby, 

Särnqvist, & Korsell skriver i sin rapport Penningtvätt och annan penninghantering. 

Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi:12 

Samtidigt som kunskapsläget om penningtvätt är bristfälligt är det politiska intresset 

för att motverka penningtvätt desto större.  

Det finns en uttryckt svårighet att identifiera och förstå vilka penningtvättsrisker 

som finns och hur dessa visar sig i finansiella företag. Samtidigt får finansiella företag 

inte mycket hjälp med metodiken i hur riskerna ska identifieras och analyseras, utan 

lagtexten fokuserar främst på de åtgärder som ska vidtas. När organisationerna 

fokuserar på att vidta ”korrekta” åtgärder finns en överhängande risk att det blir en 

”checkliste-orienterad” organisation, där företag beskriver exakt vilka åtgärder som 

ska vidtas och inte tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt, där risken ska styra vilken 

åtgärd som borde vidtas.  

Det finns flera indikationer på att Brottsförebyggande rådet har rätt i sitt påstående 

om att kunskapsläget är bristfälligt, då till och med de största systemviktiga bankerna 

har fått sanktioner från Finansinspektionen13 för att bankerna inte på ett korrekt sätt 

hanterat riskerna för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen konstaterar bland annat i sanktionsbeslutet mot Nordea (2015):14  

                                                           

7 Lag (2017:xx), 2 kap 2 §. 

8 Se till exempel Lag (2017:xx), 3 kap om kundkännedom och 6 kap. 

9 Svensk översättning är regelefterlevnad, i detta sammanhang innebär det en funktion som 

säkerställer att företag uppfyller de krav som ställ i lag. 

10 Proposition (2017), s. 179. 

11 Lag (2017:xx), s. 15-41. 

12 Horgby, A. Särnqvist, D. & Korsell, L., (2015) Penningtvätt och Annan 

Penninghantering. Kriminella, Svarta och Grumliga Pengar i Legal Ekonomi, s. 16. 

13 Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som övervakar finansiella företag. 

14 Finansinspektionens beslut (2015a), FI Dnr 13-1784, Nordea Bank AB:s 

sanktionsbeslut, s. 8.  
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Finansinspektionen finner att Nordea genom att ha brustit i sin bedömning och 

analys av de risker som kunderna medför kan ha utnyttjats för penningtvätt och 

finansiering av terrorism, vilket är allvarligt.  

Samt i sanktionsbeslutet mot Handelsbanken (2015):15 

Mot bakgrund av ovanstående anser Finansinspektionen att Handelsbanken har 

brustit i sin bedömning och analys av de risker som kunderna medför för att banken 

kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Exchange Finans AB förlorade tillståndet till följd av bristande regelefterlevnad:16 

Mot bakgrund av de allvarliga bristerna inom intern styrning och kontroll och 

särskilt på penningtvättsområdet samt med hänsyn till att företaget tidigare fått en 

varning på samma område finns det skäl att återkalla företagets tillstånd. Exchanges 

åtgärdsplan rubbar inte den bedömningen. Exchanges tillstånd att bedriva 

finansieringsrörelse ska därför återkallas. 

Sanktionsbesluten har gemensamt att verksamhetsutövarna har åsidosatt de 

skyldigheter som finns i lagen. Det innebär att Finansinspektionen i enlighet med 

nuvarande lagstiftning finner att det finns brister i riskidentifieringen och 

riskhanteringen. 

Enligt min uppfattning försöker finansiella företag göra rätt för sig, men det finns 

svårigheter i att förstå det riskbaserade förhållningssättet och applicera lagstiftningen 

praktiskt i den dagliga verksamheten. Nuvarande lagstiftning reglerar det riskbaserade 

förhållningssättet genom att beskriva riskbaserade kundkännedomsåtgärder och 

riskbaserade rutiner.17 Lagstiftaren gav i uppgift åt Finansinspektionen att i 

myndighetsföreskrifter förklara vad som avses med det riskbaserade förhållningssättet 

och genomförande av riskbedömning.18 Det finns i nuvarande lagstiftning ingen direkt 

förklaring till risk och dess innebörd, utan endast en föreskrift om att finansiella 

företag ska förstå dem. Därutöver finns det ingen metodik förklarad som företag kan 

använda sig av.  

I detta examensarbete ska jag analysera hur lagstiftaren har valt att tolka det fjärde 

penningtvättsdirektivet, och undersöka hur de finansiella företagen ska göra för att 

identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt förhindra 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och redogöra för hur lagstiftaren har 

valt att tolka det fjärde penningtvättsdirektivets föreskrifter inom ramen för risker, 

riskidentifiering och riskbedömning. Jag ska redogöra för den kommande svenska 

lagstiftningens tolkning av det fjärde penningtvättsdirektivets skäl 22 för det 

riskbaserade förhållningssättet, hur tolkning av en holistisk bedömning ska förstås och 

även innebörden av ett evidensbaserat beslutsfattande. 

Jag kommer i uppsatsen att analysera hur finansiella företag ska förstå och 

identifiera risker och hur riskerna kan bedömas i verksamheten. Syftet är att ge läsaren 

                                                           

15 Finansinspektionens beslut (2015b), FI Dnr 13-1783, Svenska Handelsbanken AB:s 

sanktionsbeslut, s. 7-8. Med ”ovanstående” menade Finansinspektionen bland annat avsaknad 

av riskklassificering av kunder, bedömning av högriskkunder och inhämtande av adekvat 

kundkännedom, red. anm.  

16 Finansinspektionens beslut (2013), FI Dnr 13-399, Exchange Finans Europe AB:s 

sanktionsbeslut, s. 2. 

17 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2 kap och 5 kap. 

18 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2009:1) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism, 1 kap 1 § samt 2 kap. 
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en övergripande förståelse för vilka faktorer som verksamhetsutövare måste eller 

borde beakta vid identifiering av penningtvättsrisker i verksamheten och hur 

penningtvättsriskerna ska förstås i relation till verksamhetens övergripande riskstrategi 

och riskaptit. 

 Frågeställningar   

I examensarbete kommer jag diskutera följande frågor: 

 Vad innebär riskbaserat förhållningssätt, holistisk metod och 

evidensbaserat beslutsfattande i enlighet med skäl 22 i det fjärde 

penningtvättsdirektivet, och hur har den svenska lagstiftaren tolkat skäl 

22?  

 Hur ska riskbedömningen genomföras i enlighet med kommande 

lagstiftning i Sverige?  

o Vad innebär risk i penningtvättssammanhang?  

o Vad innebär inneboende risk och residualrisk i 

penningtvättssammanhang?  

o Hur ska riskstrategi och riskaptit hanteras inom ramen för 

penningtvättshantering?  

 Vilka metoder kan användas för riskbedömning inom finansiella 

verksamheter, samt vilka nackdelar och fördelar har dessa? 

 Examensarbetets disposition 

I examensarbetet förs ett resonemang med utgångspunkt från vad som föreskrivs i 

EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som ligger till grund för det svenska arbetet med att 

motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.19  

Examensarbetet kommer att fokusera på risker, riskbedömning och i liten skala 

riskhantering inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Examensarbetet kommer inte i detalj hantera eller analysera de åtgärder som ska 

vidtas inom ramen för riskhanteringen, utan det kommer endast att beröra och 

exemplifiera åtgärderna i förhållande till riskerna. Arbetet kommer även att diskutera 

penningtvätt ur ett större verksamhetsperspektiv genom diskussion av riskstrategi och 

riskaptit.  

Utgångspunkten kommer att vara skäl 22 i det fjärde penningtvättsdirektivet. Den 

svenska tolkningen kommer att hämtas från Proposition 2016/17:173 Ytterligare 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens nya 

föreskrifter (FFFS 20xx:x) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism, Lagrådsremissen 23 februari 2017 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism och SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny 

penningtvättslag (Statens Offentliga Utredningar). Jämförelser kommer att göras med 

rekommendationer från internationella organisationer,20 och generella 

riskhanteringsprocesser och standarder.21 Information har hämtats från litteratur inom 

penningtvättsområdet och riskhanteringsområdet. Därutöver har forskningsartiklar 

använts för att tydliggöra vissa diskussioner.  

Arbetet kommer kort att beröra de konsekvenser som kan komma att drabba 

företaget, såsom ryktesrisk, regulatoriska risker (sanktioner och liknande), 

                                                           

19 (EU) 2015/849. 

20 Bland annat ESA och Wolfsbergsgruppen, se avsnitt 1.4.4. 

21 Bland annat ISO, se avsnitt 1.4.6. 
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civilrättsliga påföljder och straffrättsliga påföljder (inom ramen för riskstrategi och 

riskaptit).  

Jag kommer löpande i arbetet att ge mina åsikter och tolkningar av den information 

som framkommer. Slutligen kommer jag att sammanfatta mina tolkningar och 

kommentarer i avsnitt 8 Sammanfattning och diskussion. 

Examensarbetet riktar sig till personer som arbetar inom finansiella företag och 

mer precist till dem som arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Arbetet riktar sig även till personer som är intresserade av att veta mer om 

risker och riskidentifiering inom dessa områden. Med detta vill jag tillägga att 

kompetensen inom detta område inom finansiella företag, enligt min erfarenhet från 

branschen, är väldigt varierande från företag till företag.  

Examensarbetet kommer att ha en viss terminologi som en person som inte är insatt 

i området kan finna problematisk. På de ställen där branschspecifika ord används har 

jag försökt att förklara dessa ord för att ge ökad förståelse för läsaren. Området 

penningtvätt och finansiering av terrorism kommer för enkelhetens skull i många delar 

att beskrivas genom penningtvätt, arbetet för att motverka penningtvätt eller 

penningtvättsregelverket, men inbegriper underförstått även finansiering av terrorism. 

För finansiella företag kommer jag att använda termerna finansiell verksamhet, 

finansiell aktör, aktör, företag och verksamhet. I ett flertal fall skriver jag 

beslutsfattare inom ramen för bedömning av risker och val i verksamheten. 

Beslutsfattare i detta sammanhang innebär att en person (eller flera) fattar beslut, och 

oavsett vem beslutsfattaren är, har personen mandat att fatta beslut inom verksamheten 

för det vid var tillfälle diskuterade problemet. 

Det finns ett antal figurer i detta arbete. Dessa används för att läsaren ska få en 

förståelse över hur jag har tolkat informationen som framkommer i lagtext och annan 

litteratur, till exempel Wolfsbergsgruppen.  

 Organisationer och regelverk 

Examensarbetet kommer att beskriva information från intresseorganisationer och från 

den svenska lagstiftningsprocessen. I framställningen nedan beskrivs kortfattat en 

bakgrund för dessa.  

1.4.1 FATF 

Financial Action Task Force, FATF, är en mellanstatlig organisation som ger ut 

rekommendationer för en effektiv reglering för att motverka penningtvätt och 

finansiering av terrorism. FATF ser sig själva som ett ”policy-skrivande” organ som 

arbetar för att länder ska stifta de lagar som krävs på området.22 Den europeiska 

lagstiftningen och den svenska lagstiftningen bygger på dessa rekommendationer. 

FATF har även gett ut rapporter för tolkning av deras rekommendationer för olika 

finansiella aktörer. Rekommendationerna föreskriver bland annat att finansiella 

verksamheter ska arbeta utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.23  

1.4.2 EU 

EU reglerar nationella lagstiftningar genom förordningar, direktiv och beslut för hur 

medlemsländerna ska reglera sina lagar.24 Den svenska lagstiftningen bygger helt på 

                                                           

22 FATF, about, http://www.fatf-gafi.org/about/ [2017-05-16]. 

23 FATF (2014) Guidance on Risk Based Approach – The Banking Sector, s. 7. 

24 EU, legislation, http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html 

[2017-02-26]. 

http://www.fatf-gafi.org/about/
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
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de europeiska penningtvättsdirektiven och för närvarande anpassas den svenska 

lagstiftningen till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.25 

1.4.3 Svenska lagstiftningen 

I Sverige föreslår Regeringen hur lagen ska se ut och lagförslaget genomgår en robust 

”lagstiftningskedja”, och lagen röstas sedan igenom av Riksdagen. Utifrån det fjärde 

penningtvättsdirektivet presenteras den svenska lagstiftarens förslag på text till 

lagstiftning. Initialt presenteras ett utredningsförslag (Statens Offentliga Utredningar, 

”SOU”), vilket lades fram i februari 2016. Därefter presenterades i februari 2017 en 

lagrådsremiss, där aktörerna på marknaden fick en chans att kommentera SOU:n. I 

april 2017 presenterade Finansinspektionen förslag på allmänna råd. Dessa kallas även 

”myndighetsföreskrifter” och efterlevs såsom gällande lag i Sverige.26 I april 2017 

utkom även en Proposition, som är Regeringens förslag till Riksdagen på hur 

kommande lag ska se ut. Den nya lagen skulle i enlighet med direktivet implementeras 

senast den 26 juni 2017, men enligt Propositionen kommer implementeringen att ske 

den 2 augusti 2017.27 Fram till dess går det inte med säkerhet att säga hur lagtexten 

kommer att se ut, men resonemangen i Propositionen (2017), SOU:n (2016) och 

Lagrådsremissen (2017) är fortfarande relevanta. I framställningen nedan kommer jag 

att hänvisa till det nya Lagförslaget Lag (2017:xx), och åsyftar därmed lagförslaget 

såsom det framställs i Propositionen (2017).28 

1.4.4 Intresseorganisationer 

Utöver FATF:s rekommendationer, lagar och regler som har beskrivits ovan finns 

även ett flertal intresseorganisationer som ger ut rekommendationer, tolkningar och 

rådgivningsmaterial. Dessa efterlevs på nationell och internationell nivå, och de 

används som källor för förtydliganden och information. Det finns inget krav på att 

verksamheter måste följa dessa rekommendationer, utan de kan användas som ett 

hjälpmedel i arbetet med att förhindra penningtvätt. Inom ramen för detta arbete 

kommer hänvisningar och förklaringar illustreras med hjälp av information från dessa 

organisationer. 

ESA, European Supervisory Authority, är en så kallad joint committee. Det är ett 

forum som syftar till att stärka samarbetet mellan European Banking Authority, 

European Insurance and Occupational Pensions Authority och European Securities 

and Markets Authority.29 

Wolfsbergsgruppen är en förening av tretton globala banker som arbetar för att få 

fram ett ramverk och vägledning för hanteringen av finansiell brottslighet, framförallt 

inom området för kundkännedomsinhämtning för att motverka penningtvätt och 

finansiering av terrorism.30  

                                                           

25 Lagrådsremiss (2017), s. 1. 

26 Finansinspektionens Förslag till nya föreskrifter (20xx:xx) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.  

27 (EU) 2015/849, artikel 66. 

28 Proposition (2017), s. 13-41. 

29 European Supervisory Authority, about, https://esas-joint-committee.europa.eu/about-

us [2017-05-23]. 

30 Wolfsbergsgruppens hemsida http://www.wolfsberg-principles.com/ [2017-03-30]. 

http://www.wolfsberg-principles.com/
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1.4.5 Nationella riskbedömningar 

En förutsättning för att finansiella företag ska förstå de risker som finns är 

genomförandet av nationella riskbedömningar, vilket i enlighet med direktivet även är 

ett krav för medlemsländerna.31  

Finansinspektionen har gett ut nationella riskbedömningar för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Finansinspektionen har gett ut en rapport under 2013, 

Penningtvätt, en nationell riskbedömning, samt under 2014, Finansiering av 

terrorism, en nationell riskbedömning.32 Därutöver har organisationen CATS, Center 

for Assymetric Threat Studies33 gett ut två rapporter tillsammans med 

Finansinspektionen, Rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and 

National CTF-Regimes (2015), och Finansiella aktiviteter kopplade till personer från 

Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 

2013-2016.34  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger ut rapporter inom ramen för kriminell 

kartläggning, och har gett ut en rapport om hur penningtvätt ser ut i Sverige.35 

Regleringen i Sverige kompletteras även av riktlinjer från branschspecifika organ 

som Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening och Finansbolagens förening 

(se Figur 1).  

 

 

Figur 1: Påverkande faktorer för verksamheters arbete för att förhindra penningtvätt 

och finansiering av terrorism. 

1.4.6 ISO 

ISO, International Standard Organization, publicerar standarder inom ett flertal 

områden såsom produkter, säkerhet och effektivitet.36 Inom ramen för riskhantering 

finns bland annat ISO-standarden SS-ISO 31000:2009 Riskhantering – Principer och 

                                                           

31 (EU) 2015/849, skäl 24. 

32 Finansinspektionen et al. (2013), Penningtvätt, en nationell riskbedömning, 

Finansinspektionen et al. (2014), Finansiering av terrorism, en nationell riskbedömning. 

33 CATS, about, http://www.fhs.se/en/research/research-centres-and-programmes/center-for-

asymmetric-threat-studies/about/ [2017-06-10]. 

34 Normark, M., Ranstorp, M. & Ahlin, F. (2017), Finansiella aktiviteter kopplade till personer 

från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013-

2016 samt Normark, M. & Ranstorp, M. (2015) Rapport: Understanding Terrorist Finance, 

Modus Operandi and National CTF-Regimes. 

35 Horgby et al. (2015). 

36 International Organization for Standardization hemsida https://www.iso.org/about-us.html  

[2017-03-26]. 

https://www.iso.org/about-us.html
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riktlinjer. Den ges i Sverige ut av SIS, Swedish Standards Institute.37  Standarden 

beskriver ett antal principer som ska göra riskhantering mer effektiv och ger en 

beskrivning av hur företag kan arbeta för att hantera osäkra faktorer inom 

verksamheten, alltså ”risker”.38  Denna standard utgör ett ramverk vars syfte är att 

integrera riskhanteringsprocessen i organisationens övergripande styrning, strategi och 

planering, ledning, rapporteringsprocesser, policyer, normer och kultur.39 Enligt ISO 

ger denna standard en ökad förståelse, effektiv resursfördelning, minimering av 

förluster samt förbättrade kontroller.40  Det finns enligt mig många likheter i 

terminologin och moment i riskhanteringsprocessen mellan denna ISO-standard och 

reglerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, till exempel 

identifiering av riskhändelse, konsekvenser och genomförande av en riskbedömning.  

 Penningtvätt och finansiering av terrorism  

Penningtvätt och finansiering av terrorism påverkar samhället negativt bland annat i 

form av minskad stabilitet och minskad tilltro till det finansiella systemet.41 Det krävs 

att samhället vidtar åtgärder för att motverka dessa fenomen.42 I framställningen nedan 

följer en kort förklaring av hur penningtvätt och finansiering av terrorism definieras i 

lagen.  

 Penningtvätt 

I Sverige definieras penningtvätt som brottsrelaterad penninghantering, vilket 

framkommer i Finansinspektionens rapport Penningtvätt, en nationell 

riskbedömning.43 Pengarna som tvättas kommer från bland annat organiserad 

brottslighet (narkotika, människohandel och smuggling av olika slag) eller ekonomisk 

brottslighet (skattebrott och bokföringsbrott).44  

I Finansinspektionens rapport indikeras att penningtvätt i Sverige uppgår till 130 

miljarder kronor om året, men Finansinspektionen reserverar sig för att denna siffra 

grundar sig på Skatteverkets beräkning av ”skattefelet”, vilket endast är en 

uppskattning av skatterelaterade brott. Siffran är därför troligtvis högre.45 Under 2016 

finns 220 lagförda personer avseende penningtvätt enligt Åklagarmyndighetens årliga 

statistik.46  

Det finns enligt Finansinspektionens rapport många olika tillvägagångssätt för att 

få in och omsätta svarta pengar i det finansiella systemet. Gärningsmännen som tvättar 

pengar försöker dölja ursprunget och ägarna till pengarna genom att bland annat föra 

pengar utomlands, placera, konsumera och investera för att återföra dessa till 

                                                           

37 Swedish Standards Institute hemsida http://www.sis.se/ [2017-03-26]. 

38 SS-ISO 31000:2009, Riskhantering – Principer och riktlinjer s. iV. 

39 SS-ISO 31000:2009, s. iV. 

40 ISO, s. V. 

41 (EG) 2005/60/EG, skäl 2.  

42 (EG) 2005/60/EG, skäl 3. 

43 Finansinspektionens rapport (2013), Penningtvätt, en nationell riskbedömning, s. 7. 

För fullständig definition, se Lag (2009:62), 1 kap 5 § 6 p.  

44 Finansinspektionens rapport (2013), s. 29. 

45 Finansinspektionens rapport (2013), s. 8f. 

46 Åklagarmyndighetens årsredovisning (2016), s. 34. 

http://www.sis.se/
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Sverige.47 Kriminella utnyttjar den ökade internationaliseringen och använder olika 

konton, kort och nya betallösningar för att genomföra de olika transaktionerna.48 

Därutöver finns ”omvänd penningtvätt”, där vita pengar förvandlas till svarta genom 

att användas för illegala ändamål. Även detta förfarande är numera inkluderat i 

lagstiftningen och i Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) där förfaranden 

som avser att berika sig eller någon annan egendom genom en framtida brottslig 

handling inkluderats.49 Detta kan vara överföring av medel till skatteparadis för att 

undandra sig skatt eller uttag av kontanter för betalning av svarta löner.50  

I Propositionen (2017) föreslås lagtexten formuleras på följande sätt:51  

Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller annan 

egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som  

1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,  

2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess 

värde,  

3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller  

4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen. Vid 

tillämpning av denna lag ska med penningtvätt jämställas åtgärder med egendom 

som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan 

genom en framtida brottslig handling. 

Det finns en straffrättslig reglering på området, och penningtvätt i sig är 

straffbelagt.52    

 Terrorismfinansiering 

Finansiering av terrorism skiljer sig åt från penningtvätt då det är målet med 

finansieringen som är kriminaliserat, och medlen kan ha sitt ursprung i lagliga 

tillgångar. Aktiviteter som anses vara kriminella i detta avseende är enligt 

Finansinspektionens rapport Finansiering av terrorism, en nationell riskbedömning, 

insamling, förflyttning, användning, tillhandahållande av medel som är avsedda att 

användas för att begå terroristbrott.53 

I Propositionen (2017) föreslås lagtexten formuleras på följande sätt:54  

Med finansiering av terrorism avses i denna lag insamling, tillhandahållande eller 

mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller 

med vetskap om att den är avsedd att användas  

1. för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om straff för 

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,  

2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår sådan brottslighet 

som avses i 2 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 

vissa fall, eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan 

till sådan brottslighet, eller  

                                                           

47 Finansinspektionens rapport (2013), s. 9 samt s. 26. 

48 Finansinspektionens rapport (2013), s. 34. 

49 Lag (2017:xx), 1 kap 6 §. 

50 Proposition (2017), s. 183. 

51 Lag (2017:xx), 1 kap 6 §. 

52 Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. 

53 Finansinspektionens rapport (2014), s. 4 och 9. 

54 Lag (2017:xx), 1 kap 7 §. 
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3. för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 

allvarlig brottslighet. 

Det finns en straffrättslig reglering på området, och finansiering av terrorism i sig 

är straffbelagt.55 Till terroristbrott räknas även uppmaning, rekrytering och utbildning 

och finansiering för sådana ändamål är också straffbelagt.  I FATF:s rapport Anti-

Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures, Sweden, Mutual 

Evaluation Report. Executive summary sammanfattas FATF:s utvärdering av Sveriges 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF konstaterar i denna 

utvärdering att endast två personer har blivit lagförda för finansiering av terrorism, 

vilket skedde 2005. FATF konstaterar att det finns andra misstänkta fall, men där 

förövarna har blivit dömda för andra brott, såsom till exempel penningtvätt.56 Under 

2016 har ett åtal väckts för resandebrott (att resa till krigsdrabbade områden i syfte att 

strida för terroriststämplad organisation).57  

Beloppen som kan anses utgöra finansiering av terrorism är svåra att uppskatta och 

BRÅ beskriver i en rapport från 2014 att finansiering av terrorism skulle kunna uppgå 

till miljonbelopp årligen.58 

 Grunden – Skäl 22 i Direktivet 

Som framgått i inledningen till detta arbete förespråkar fjärde penningtvättsdirektivets 

skäl 22 ett riskbaserat förhållningssätt, användande av en holistisk metod och 

evidensbaserat beslutsfattande. Vad innebär egentligen dessa termer inom ramen för 

penningtvättområdet?  

FATF:s rekommendationer beskriver syftet med det riskbaserade 

förhållningssättet:59  

The risk-based approach allows countries, within the framework of the FATF 

requirements, to adopt a more flexible set of measures, in order to target their 

resources more effectively and apply preventive measures that are commensurate to 

the nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way. 

Därutöver beskriver FATF i den första rekommendationen:60  

Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist 

financing risks for the country, and should take action, including designating an 

authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, 

aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, 

countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to 

prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with 

the risks identified. This approach should be an essential foundation to efficient 

allocation of resources across the anti-money laundering and countering the 

financing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of risk-based 

measures throughout the FATF Recommendations. Where countries identify higher 

risks, they should ensure that their AML/CFT regime adequately addresses such 

                                                           

55 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. 

56 FATF (2017), Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures, Sweden, 

Mutual Evaluation Report. Executive summary, s. 85. 

57 Åklagarmyndigheten (2016), s. 33. 

58 Finansinspektionens rapport (2014), s. 10. 

59 FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing 

of Terrorism & Proliferation. The FATF recommendations, s. 10. 

60 FATF (2012), s. 11. 
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risks. Where countries identify lower risks, they may decide to allow simplified 

measures for some of the FATF Recommendations under certain conditions. 

I framställningen nedan följer en tolkning av FATF:s rekommendation om det 

riskbaserade förhållningssättet, hur det riskbaserade förhållningssättet återspeglas i det 

fjärde penningtvättsdirektivet och därefter den svenska lagstiftarens tolkning i 

nationell rätt.  

 Rekommendationer om det riskbaserade förhållningssättet 

FATF förespråkar användande av ett riskbaserat förhållningssätt, vilket beskrivs i 

FATF:s första rekommendation, ”Assessing risks and applying a risk-based 

approach”. Det framkommer i FATF:s National Money Laundering and Terrorism 

Financing Risk Assessment att riskbedömningen består av tre steg, eller aktiviteter: 

identifiering, analys och utvärdering (av eng. identification, analysis och evaluation).61 

Identifiering innebär identifiering av penningtvättsrisker. Analysen i steg två beskrivs 

på följande sätt:62 

Analysis lies at the heart of the ML/TF63 risk assessment process. It involves 

consideration of the nature, sources, likelihood and consequences of the identified 

risks or risk factors. Ultimately, the aim of this stage is to gain a holistic 

understanding of each of the risks – as a combination of threat, vulnerability and 

consequence in order to work toward assigning some sort of relative value or 

importance to them/../. 

Det tredje steget, utvärdering innebär att riskerna som identifierats och analyserats 

ska prioriteras utifrån hur de ska hanteras.64  

Verksamheter ska, enligt FATF, genom det riskbaserade förhållningssättet, få en 

holistisk förståelse för de identifierade riskerna och riskfaktorerna. Varje risk är enligt 

FATF:s synsätt en kombination av hot, sårbarhet och konsekvens (vilket identifieras 

genom analyssteget). Denna bedömning ska utgå från riskens natur, ursprung, 

sannolikhet och konsekvenser av riskerna eller riskfaktorerna.65 Riskbedömningen är 

en viktig del för att identifiera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Det finns många olika sätt att bedöma risker, både genom kvantitativa metoder och 

kvalitativa metoder. FATF rekommenderar att man använder sig av en skala med 

stegen låg, medium och hög risk för att kunna bedöma och förstå riskerna. Enligt 

FATF går bedömningen utöver inhämtande av kvantitativ eller kvalitativ information, 

då informationen utgör grunden för en effektiv riskmitigering (hantering av risker, 

även riskreducering, red. anm.).66 FATF anser att det finns olika sorters risker i en 

verksamhet, såsom vilka produkter och tjänster som erbjuds, men även sektorrisken, 

vilket förklaras som den risk sektorn i sig utgör (t.ex. bank, försäkring etc.), men även 

verksamhetsrisken, vilket kännetecknar verksamhetens storlek och komplexitet.67  

                                                           

61 FATF (2013a), National Money Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment, s. 

21. Tillvägagångssättet förespråkas ur en nationell synvinkel, alltså en hjälp för länder att 

identifiera de landspecifika riskerna. Jag anser att man kan dra paralleller till hur finansiella 

företag borde tolka analysstadiet i sina egna riskbedömningar. 

62 FATF (2013a), s. 21.  

63 Förkortning av Money laundering and terrorism financing.  

64 FATF (2013a), s. 21. 

65 FATF (2013a), s. 24 f. 

66 FATF (2014), s. 9. 

67 FATF (2014), s. 11. 
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FATF beskriver att riskbedömningen ska ligga till grund för en utvärdering och 

bedömning av vilka rutiner och processer som ska utvecklas för att reducera riskerna. 

Riskbedömningen ska även enligt FATF vara i linje med verksamhetens övergripande 

riskaptit. Verksamheten ska kunna påvisa en förståelse och insikt för de egna riskerna 

utifrån riskbedömningen och kunna visa att de har vidtagit proportionerliga och 

tillräckliga åtgärder för att minimera riskerna.68 

Det finns inte mycket forskning som enbart berör det riskbaserade 

förhållningssättet, utan forskningen styrs mer åt vilka åtgärder som ska vidtas, men 

Anna Simonova har i en artikel The Risk-Based Approach to Anti-Money Laundering: 

Problems and Solutions förklarat det riskbaserade förhållningssättet såsom att 

resurserna ska styras och flest åtgärder ska vidtas för de områden där 

penningtvättsrisken är som störst. Simonova menar att utvecklingen av ett adekvat 

riskbaserat penningtvättssystem påverkar företagets exponering mot legala risker 

(såsom sanktioner).69 Det finns internationella riktlinjer, till exempel ESA, som i The 

Risk Factors Guideline beskrev det riskbaserade förhållningssättet såsom det 

tillvägagångssätt som verksamheter använder för att identifiera, bedöma och förstå 

penningtvätt- och terrorismfinansieringsrisken som verksamheten exponeras för, samt 

de åtgärder som är proportionerliga i förhållande till risken.70 

 Det riskbaserade förhållningssättet i svensk lagstiftning 

Det riskbaserade förhållningssättet är en central term inom den svenska 

penningtvättsregleringen. Utgångspunkten för det riskbaserade förhållningssättet i 

proposition 2008/09:7071 är att riskerna skiljer sig åt mellan länder, kunder och 

verksamhetsområden. Idén är att regelverket ska vara flexibelt och kunna anpassas till 

de faktiska riskerna i verksamheter.72 I nuvarande lagstiftning Lag (2009:62) finns det 

riskbaserade förhållningssättet indirekt uttryckt i lagen, för att specificeras tydligare 

genom myndighetsföreskrifterna. Det framkommer att:73 

Ett företag ska vidta åtgärder som syftar till att förhindra att det utnyttjas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Åtgärderna ska anpassas efter risken för 

att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Mer information framkommer i Propositionen (2009) till den nuvarande lagstiftningen 

(lag (2009:62)):74 

Innebörden av detta är att risker ska bedömas och situationer ska hanteras olika 

beroende på de specifika riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Verksamhetsutövare ska själva avgöra, utifrån en riskbaserad analys, vilka 

ytterligare åtgärder som borde vidtas. Proposition (2009) föreskriver att verksamheten 

ska styra resurserna dit de faktiskt behövs och det finns ett krav på att 

                                                           

68 FATF (2014), s. 15 och s. 19. 

69 Simonova, A. (2011) The Risk‐Based Approach to Anti‐Money Laundering: Problems and 

Solutions, s. 2.  

70 ESA (2015) Joint Consultation Paper, The Risk Factors Guidelines, s. 11. 

71 Regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. 

Propositionen till nuvarande lagen. 

72 Proposition (2009), s. 54. 

73 FFFS (2009:1), 2 kap 1 §. 

74 Proposition (2009), s. 67. 
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verksamhetsutövare ska bevisa för myndigheterna att de vidtagna åtgärderna är 

tillräckliga.75  

I Lagrådsremissen (2017) får det riskbaserade förhållningssättet en framskjuten 

position och placeras i (Lagrådsremissens) lagförslag 1 kap, 1 § 2 st.:76  

Det riskbaserade förhållningssättet innebär att verksamhetsutövarna, med 

utgångspunkt i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i 

verksamheten, ska utforma och tillämpa rutiner och riktlinjer, vidta åtgärder för 

kundkännedom och övervaka kundernas transaktioner och aktiviteter i sådan 

omfattning att riskerna i verksamheten effektivt kan hanteras. 

I Propositionen (2017) har lagstiftaren tagit bort själva ordet ”riskbaserat 

förhållningssätt” i lagförslaget, men det framkommer i resonemangen att det 

riskbaserade förhållningssättet utgör grunden till lagstiftningen:77  

Penningtvättsdirektivet genomsyras dock, i än högre grad än tidigare direktiv, av 

principen om ett riskbaserat förhållningssätt. I skäl 22 till direktivet konstateras att 

riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism är olika från fall till fall. 

Därför bör en holistisk riskbaserad metod användas som ett medel för att effektivt 

kunna hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som unionen 

och dess aktörer står inför. Åtgärder ska vidtas utifrån en riskbedömning. /../ 

Följaktligen är det riskbaserade förhållningssättet också ett sätt att styra resurserna i 

verksamheten till de viktigaste områdena när det gäller arbetet mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.  

Det innebär att det riskbaserade förhållningssättet är en förutsättning för arbetet 

med att motverka penningtvätt, trots att det inte finns en uttrycklig definition av det 

riskbaserade förhållningssättet i lagen. Det krävs att verksamheter förstår de krav på 

åtgärder som finns, och vad lagstiftaren syftar till att åtgärderna ska medföra. I 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) torde det riskbaserade 

förhållningssättet indirekt kunna utläsas i de krav som ställs i och med den allmänna 

riskbedömningen:78  

Omfattningen av den allmänna riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till 

verksamhetsutövarens storlek och art och de risker för penningtvätt eller finansiering 

av terrorism som kan antas föreligga. Riskbedömningen ska utformas så att den kan 

ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Rutinerna och riktlinjerna beskrivs i Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), 

2 kap 8 §:79  

Rutinernas och riktlinjernas omfattning och innehåll ska bestämmas med hänsyn till 

verksamhetsutövarens storlek, art och riskerna för penningtvätt och finansiering av 

terrorism som identifierats i den allmänna riskbedömningen. 

Det riskbaserade förhållningssättet innebär enligt min mening, att verksamheter ska 

identifiera de penningtvättsrisker som finns eller kan uppstå i verksamheter, och 

därefter vidta åtgärder för att reducera dessa risker. Om man ser till namnet 

riskbaserat, så torde det även framgå att det är riskerna som styr. Rutinerna i 

verksamheten ska utgå från de identifierade riskerna. Verksamheten ska själv avgöra 

hur detta ska gå till, och verksamheten ska själv styra resurserna dit störst risk 

föreligger. Utformningen av Lag (2017:xx) ger därmed inte en direkt förklaring till 

                                                           

75 Proposition (2009), s. 69-70. 

76 Lagrådsremiss (2017), s. 12. 

77 Proposition (2017), s. 178. 

78 Lag (2017:xx), 2 kap 1 § 1 st. 

79 Lag (2017:xx), 2 kap 8 §. 
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vad ett riskbaserat förhållningssätt innebär, utan ger mer indikationer och ledning för 

vad verksamheter måste göra.  

I den svenska lagstiftningen framkommer ingenting om en övergripande 

identifikation av riskaptit eller riskexponering, såsom förespråkats i internationell 

praxis. Den svenska lagstiftningen fokuserar uteslutande på de faktiska 

penningtvättsriskerna. Jag kommer att återkomma till denna diskussion i avsnitt 5.3. 

 En holistisk metod 

I Propositionen (2017) framgår att en holistisk riskbaserad metod ska användas, vilket 

även framkommer direkt i det fjärde penningtvättsdirektivets skäl 22. Varken 

direktivet eller propositionen beskriver ytterligare vad som menas med en holistisk 

metod. Lagrådsremissen (2017) beskriver att en holistisk riskbaserad metod borde 

användas, och att åtgärder ska vidtas utifrån en riskbedömning.80 I SOU:n (2016) 

framkommer ett mer djupgående resonemang. Den holistiska metoden innebär enligt 

denna utredning att insatserna mot penningtvätt ska anpassas efter behov och en 

sammanvägning av de olika riskfaktorerna ska återspeglas i riskanalysen.81 Till detta 

hör även att inom ramen för riskanalysen undersöka hotbild och sårbarheter i 

verksamheten.82 Denna förklaring är enligt mig väldigt snarlik det som tidigare 

framkommit om ett riskbaserat förhållningssätt och tydliggör därmed inte termen i sig. 

Frågan blir därmed vad som är den faktiska skillnaden mellan ett riskbaserat 

förhållningssätt och en holistisk riskbaserad metod. FATF skriver i sina 

rekommendationer enbart om ett riskbaserat förhållningssätt och inte om holistisk 

metod. Enligt mig kan skillnaden antingen bero på en semantisk tolkning, alternativt 

feltolkning, av riskbaserat förhållningssätt eller så går det fjärde 

penningtvättsdirektivet utöver vad FATF rekommenderar, och menar att en holistisk 

bedömning är nödvändigt för att verksamheter ska kunna arbeta utifrån ett riskbaserat 

förhållningssätt.  

Själva begreppet holistisk metod finns inte direkt definierat i 

penningtvättslitteraturen. Nationalencyklopedin beskriver ordet holism såsom:83  

Holism (eng., av grekiska hoʹlos ’hel’, ’fullständig’), åsikt enligt vilken helheten är 

något mer än summan av delarna. /../ helheten är primär i förhållande till delarna och 

att delarna måste förstås utifrån helheten snarare än tvärtom /../ själva ordet i sig kan 

endast förstås mot bakgrund av ett sammanhang och inte som en individuell mening.  

Holistiskt bör därmed enligt mig innebära att det riskbaserade förhållningssättet ska 

ses som en helhet. I penningtvättshanteringen framgår dock inte riktigt vilken ”helhet” 

som skulle åsyftas. 

FATF uttrycker endast på ett fåtal ställen i sin rapport Guidande on Risk Based 

Approach – the Banking Sector att bedömningen ska vara holistisk. Till exempel vid 

beskrivning av riskmitigering ska ett holistiskt synsätt användas för den information 

som verksamheter har inhämtat inom ramen för kundkännedomsinhämtningen, för att 

bestämma kundens riskprofil.84  

                                                           

80 Lagrådsremiss (2017), s. 143. 

81 Statens Offentliga Utredningar (2016), SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning 

– ny penningtvättslag – m.m., s. 44. 

82 SOU (2016), s. 66. 

83 Nationalencyklopedin, sökord Holism, 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/holism 

[2017-03-30] 

84 FATF (2014), s. 19. 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/holism
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FATF beskriver att:85  

Based on a holistic view of the information obtained in the context of their 

application of CDD measures, banks should be able to prepare a customer risk 

profile. This will determine the level and type of ongoing monitoring and support 

the bank’s decision whether to enter into, continue or terminate, the business 

relationship. Risk profiles can apply at the individual customer level or, where 

groups of customers display homogenous characteristics (for example, clients with 

similar income range, or conducting similar types of banking transactions) can be 

applied to such groups. 

Det borde innebära att termen holistisk i detta fall kan tolkas både som en metod 

och som ett synsätt att genom ett helhetsperspektiv identifiera riskerna och att 

resultatet blir att kunden (eller grupp av kunder) utifrån helhetsperspektivet kan 

erhålla en riskprofil (i detta sammanhang). Riskprofil har beskrivits i nuvarande 

lagstiftning Lag (2009:62) inom ramen för fortlöpande uppföljning, men utifrån 

inställningen att verksamheter ska följa upp om kundens beteende och transaktioner 

stämmer överens med ”affärs- och riskprofilen”.86 Det finns ingen utförlig förklaring 

för vad som menas med riskprofil. I Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) 

finns däremot ett uttryckligt krav på identifiering av kundens riskprofil i 2 kap 3 §:87  

En verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens 

riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och 

verksamhetsutövarens kännedom om kunden. 

Jag tänker för tillfället lämna diskussionen om riskprofiler, men återkommer till 

dessa inom ramen för risker och dess innebörd, avsnitt 4.2.1.  

Som synes i framställningen ovan, finns ingen utförlig information om vad det 

fjärde penningtvättsdirektivet syftade till i förhållande till den holistiska metoden. Den 

svenska lagstiftaren verkar försöka undvika användandet av ordet. FATF beskriver 

endast ordet i samband med informationsinhämtning från kund, där kundens riskprofil 

identifieras. En holistisk metod torde innebära att arbetet mot penningtvätt och 

finansiering ska ses som en helhet, där all information som framkommer i 

verksamheten, både avseende identifierade risker och utifrån inhämtande av 

kundkännedom, ska användas och bedömas. Skillnaden mellan beskrivning av en 

holistisk bedömning och det riskbaserade förhållningssättet är relativt otydligt. Det 

riskbaserade förhållningssättet kopplas till att verksamheten vidtar åtgärder i 

förhållande till penningtvättsrisken i fråga, och informationen som inhämtas används 

för att bedöma kundens riskprofil. Det borde innebära att den holistiska metoden är en 

del i ett riskbaserat förhållningssätt.  Frågan som återstår (och förblir en fråga) är 

huruvida en holistisk metod ”enbart” innebär ett slutresultat i form av en riskprofil för 

kunden där alla omständigheter beaktas, eller om det är återspeglandet av 

informationsinhämtningen i riskanalysen som åsyftas genom den holistiska metoden. 

Enligt mig innebär kundens riskprofil en återspegling av risker och åtgärder i 

verksamheten och representerar därmed ett holistiskt synsätt för penningtvättsrisker i 

förhållande till kunden och övriga omständigheter. 

 Evidensbaserat beslutsfattande 

Det fjärde penningtvättsdirektivet föreskriver i skäl 22 användande av ett 

evidensbaserat beslutsfattande. Däremot framkommer ingen information om vad detta 

                                                           

85 FATF (2014), s. 19. 

86 Lag (2009:62), 2 kap 10 §. 

87 Lag (2017:xx), 2 kap 3 §. 
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skulle innebära, varken i direktiv, lagförslag eller Finansinspektionens förslag till 

föreskrifter 

Grundidén till evidensbaserat beslutsfattande är att bra beslut baseras på en 

kombination av kritiskt tänkande och bästa tillgängliga bevis. I rapporten Evidence-

Based Management – The Principles beskriver Barends, Rousseau och Briner 

grunderna till evidensbaserat beslutsfattande. Författarna förespråkar att beslut ska 

fattas genom: “/../good-quality decisions should be based on a combination of critical 

thinking and the best available evidence.”88 

 Det finns enligt författarna sex olika steg för ett evidensbaserat beslutsfattande: 89  

 Fråga; att översätta ett praktiskt problem till en fråga som går att besvara 

 Införskaffande; att systematiskt leta och samla ihop bevis 

 Bedömning; att kritiskt bedöma bevisens trovärdighet och relevans 

 Aggregering, att samla ihop och väga samman bevisen 

 Tillämpning; att införliva bevisen i beslutsfattandet 

 Bedömning; att utvärdera utfallen i det beslut som fattades.  

Bevisen i evidensbaserat beslutsfattande involverar enligt författarna information 

och fakta. Evidensbaserat beslutsfattande används i organisationer för att motverka 

användandet av enbart personliga erfarenheter och bedömningar när man fattar beslut. 

Personliga erfarenheter kan leda till kognitiva felbedömningar och systematiska fel i 

själva bedömningen (av eng. bias). Enligt författarna jämför sig verksamheter med 

andra organisationer eller andra ”best practice”-idéer som finns att tillgå, utan någon 

kritisk värdering eller utvärdering av omständigheterna i den egna organisationen.90 

Författarna anser att verksamheter ska utgå från vetenskaplig litteratur, information 

från organisationen, expertutlåtanden och bedömningar och åsikter från andra 

intressenter som kan tänkas beröras av beslutet.91 

Barends et al. skriver att evidens är en viktig del i det evidensbaserade 

beslutsfattandet, men kan också vara missledande och tolkas på olika sätt. Det är 

framförallt experters och intressenters egna erfarenheter, men även information från 

den egna organisationen som kan vara missledande. För att undvika att missledas ska 

verksamheten, enligt författarna, ifrågasätta och kritiskt utvärdera informationen som 

samlas in.92 Författarna beskriver att det finns vissa missvisande idéer om 

evidensbaserat beslutsfattande, bland annat att det lätt blir för statistisk och numeriskt, 

vilket författarna dementerar. Författarna förklarar dock att statistiska data är 

användbara och kan hjälpa till i beslutsfattandet. Barends et al. menar att 

evidensbaserat beslutsfattande oftast inte utgår från helt korrekt och säker information, 

utan alla beslut fattas till viss del även på sannolikhetsbedömningar, indikationer och 

försök till slutsatser. Evidens säger inte vad beslutsfattare ska göra eller besluta, men 

genom att sätta evidensen i ett sammanhang, kontext, kan man få ett bättre 

informationsbaserat beslut.93 

Barends et al. förklarar att subjektiva värderingar och åsikter kan innebära felaktiga 

eller missvisande bedömningar, då det finns många så kallade ”fällor” som 

beslutsfattare måste se upp för.94 Författarna menar att prognoser, riskutvärderingar 

och riskbedömningar från flera experter oftast är mer träffsäkra än prognoser från en 

                                                           

88 Barends et al. (2014) Evidence-Based Management – The Principles, s. 4. 

89 Barends et al. (2014), s. 4. 

90 Barends et al. (2014), s. 5-6. 

91 Barends et al. (2014), s. 7. 

92 Barends et al. (2014), s. 9-13. 

93 Barends et al. (2014), s. 14-16. 

94 Barends et al. (2014), s. 5. 
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enda person. En professionell bedömning baserad på hårda data och statistiska 

modeller är oftast mer träffsäker bedömning från individuella experter. Kunskap från 

vetenskapliga undersökningar är mer träffsäker än åsikter från experter. Ett beslut 

baserat på en kombination av kritiskt införskaffade evidens från flera källor ger oftast 

bättre utfall än de beslut som baseras på en enda källa. Till sist exemplifierar 

författarna att utvärdering av utfallet för ett beslut har förbättrat inlärning och 

prestanda i organisationer, även när de ställs inför nya situationer.95  

Det evidensbaserade beslutsfattandet inom penningtvättsområdet är otydligt 

definierat, och det finns, som tidigare nämnts, ingen information om vad det 

evidensbaserade beslutsfattandet innebär inom ramen för penningtvättsområdet. 

Evidensbaserat beslutsfattande är och förblir otydligt i detta sammanhang. Om man 

ser till litteratur inom andra området såsom Barends et al. tydliggörs en metod för 

beslutsfattande genom identifiering och utvärdering av problem och åtgärder, både 

utifrån interna och externa fakta som kan inhämtas på området. Författarna beskriver 

därmed en metod som bland annat syftar till att reducera risken för subjektiva och 

ibland felaktiga kognitiva bedömningar för hur beslutsfattare ska bedöma (och därefter 

hantera) risker. 

 Sammanfattande analys av skäl 22 

Skäl 22 beskriver att verksamheter ska tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt, en 

holistisk metod och ett evidensbaserat beslutsfattande inom ramen för att motverka 

penningtvätt. Enligt mig är termerna inte tydligt definierade i lagstiftningen, men 

tolkningen som framgår efter en analys är att verksamhetsutövare genom det 

riskbaserade förhållningssättet ska utgå från penningtvättsriskerna, de ska inhämta 

information om penningtvättsrisker och informationen ska återanvändas för att 

utveckla riskbedömningen. Denna riskbaserade ansats ska användas som grund för att 

identifiera vilka åtgärder, kontroller, processer och rutiner som ska implementeras i 

verksamheten. Resurserna ska i enlighet med det riskbaserade förhållningssättet styras 

dit risken är som störst. Genom den holistiska metoden ska helheten beaktas och 

information från verksamheten kan återspeglas i kundens riskprofil. Det 

evidensbaserade beslutsfattandet bygger på systematisk insamling och bedömning av 

intern och extern information, vilket ska hjälpa beslutsfattaren att minska kognitiva 

felbedömningar av risken och riskernas påverkan på helheten. 

Principerna är enligt mig logiska utifrån den komplexitet som finns rörande 

penningtvättsrisker och arbetet för att motverka penningtvätt i finansiella företag. 

Däremot torde det innebära en svårighet för finansiella företag att till fullo kunna 

tillämpa dessa regler, framförallt med tanke på den bristande information som 

framkommer genom lagens ordalydelse. Det rör sig om indirekta resonemang om hur 

verksamheten ska göra, och inga direkta förklaringar till termerna och deras innebörd 

ges i lagförslaget. Resursallokeringen ska utgå från de identifierade riskerna och mest 

resurser ska styras dit riskerna är som störst. Däremot vore det inte önskvärt om 

verksamheter därigenom väljer att inte vidta åtgärder för de risker som bedömts som 

låga. Enligt mig innebär resursallokeringen inte att verksamheter ska prioritera bort de 

risker som innebär låg risk, utan endast att de ska vidta fler åtgärder i förhållande till 

de risker som är att anse som hög risk.  Kravet på identifiering av risk innebär inte 

heller att verksamheter kan applicera samma risk på alla kunder, då arbetet per 

definition därmed inte skulle vara riskbaserat. Riskerna varierar i en verksamhet, och 

påverkar den kundens riskprofil.  

Jag kan inte bedöma om det är positivt eller negativt från lagstiftarens sida att inte 

definiera innebörden av skäl 22 i svensk lagstiftning. Informationen i Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx) utgår från åtgärder och kontroller, vilket ger en mer 

                                                           

95 Barends et al. (2014), s. 17. 
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påtagligvägledning för de finansiella företagen i förhållande till vad de ska göra. 

Däremot anser jag att den frekventa användningen av begreppet riskbaserat 

förhållningssätt borde föranleda en tydligare definition. Genom min tolkning av en 

holistisk metod och evidensbaserat beslutsfattande framkommer riktlinjer för hur 

finansiella företag ska arbeta för att motverka penningtvätt och jag anser att ett 

tydliggörande av dessa termer skulle gynna de finansiella företagen.  

En sista reflektion är att kriminella har en tendens att utveckla sin teknik och sina 

tillvägagångssätt allteftersom det blir svårare att tvätta pengar.96 Det innebär att 

verksamhetsutövare ständigt måste beakta ny information och ständigt ha en aktiv 

omvärldsbevakning, vilket stämmer väl överens med idén om ett evidensbaserat 

beslutsfattande. 

 Riskbedömning i den nya lagstiftningen 

Det finns idag ett krav i nuvarande Lag (2009:62) som föreskriver att verksamheter 

ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism 

genom en riskbedömning.97 Krav på genomförande av en riskbedömning och dess 

utformning har till viss del ändrats i det fjärde penningtvättsdirektivet, och därmed 

även i Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), vilket redogörs för i detta 

kapitel. 

 Fjärde penningtvättsdirektivet 

Riskbedömning beskrivs i artikel 8 i det fjärde penningtvättsdirektivet:98  

1. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter vidtar lämpliga åtgärder för att 

identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, med 

beaktande av riskfaktorer inbegripet de som rör deras kunder, länder eller 

geografiska områden, produkter, tjänster, transaktioner eller distributionskanaler. 

Dessa åtgärder ska stå i proportion till de ansvariga enheternas typ och storlek. 

2. De riskbedömningar som avses i punkt 1 ska dokumenteras, uppdateras och göras 

tillgängliga för relevanta behöriga myndigheter och berörda självreglerande organ. 

Behöriga myndigheter får besluta att enskilda dokumenterade riskbedömningar inte 

krävs, när de specifika risker som är förenade med sektorn är uppenbara och väl 

kända. 

3. Medlemsstaterna ska se till att ansvariga enheter har riktlinjer, kontroller och 

förfaranden på plats för att minska och effektivt hantera de risker för penningtvätt 

och finansiering av terrorism som identifierats på unionsnivå, på medlemsstatsnivå 

och vid ansvariga enheter. Dessa riktlinjer, kontroller och förfaranden ska stå i 

proportion till de ansvariga enheternas typ och storlek. 

4. De riktlinjer, kontroller och förfaranden som avses i punkt 3 ska omfatta följande: 

a) Utveckling av interna riktlinjer, kontroller och förfaranden, inbegripet rutiner för 

modellriskhantering, åtgärder för kundkännedom, rapportering, registerhållning, 

intern kontroll, efterlevnadskontroll inbegripet utnämning av en 

efterlevnadsansvarig på ledningsnivå om det motiveras av verksamhetens storlek 

och natur samt bakgrundskontroll av personal. 

                                                           

96 Vilket kan vara en av orsakerna till att nya produkter och tjänster i enlighet med Lag 

(2017:xx), 2 kap 8 § om att ”Rutinerna och riktlinjerna ska fortlöpande anpassas efter nya och 

förändrade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism”. 

97 Lag (2009:62), 5 kap 1 §, samt FFFS (2009:1), 2 kap 3 §. 

98 (EU) 2015/849, artikel 8. 
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b) En oberoende granskningsfunktion för att granska de interna riktlinjer, kontroller 

och förfaranden som avses i led a, om det motiveras av verksamhetens storlek och 

natur. 

5. Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga enheter inhämtar sin lednings 

godkännande av de riktlinjer, kontroller och förfaranden som de inför och övervakar 

och skärper vidtagna åtgärder, när så är lämpligt.  

Artikelns punkt 3-5 illustrerar, eller indikerar, användandet av ett riskbaserat 

förhållningssätt genom en holistisk bedömning, enligt min tidigare tolkning i avsnitt 3. 

Punkt 1 och 2 i artikeln beskriver att ”ansvariga enheter”, vilket jag i detta fall tolkar 

som finansiella verksamheter, ska genomföra en riskbedömning utifrån identifierade 

riskfaktorer. I texten ovan ges ingen tydlig förklaring till definitionen av ordet risk. 

Ordet ”riskfaktorer” används utan förtydliganden, men i sammanhanget att det 

inbegriper vissa uppräknade element.  

I artikel 13.2 i direktivet föreskrivs vilka åtgärder som ska vidtas i förhållande till 

kundkännedomsinhämtning, och en uttrycklig hänvisning görs till att 

kundkännedomsinhämtningens omfattning ska avgöras utifrån en 

riskkänslighetsanalys (inte heller termen riskkänslighetsanalys är vidare definierad).99 

Ansvariga enheter får i enlighet med artikeln själva reglera omfattningen av sådana 

åtgärder utifrån riskkänslighetsanalysen.100 Verksamhetsutövaren ska åtminstone 

beakta de faktorer som ställs upp i Bilaga I till det fjärde penningtvättsdirektivet, till 

exempel inhämtande av information såsom syfte och art.101 Därutöver kan 

verksamhetsutövaren även beakta riskfaktorer som ställs upp i Bilaga II till direktivet, 

potentiella situationer med lägre risk,102 samt Bilaga III till direktivet, situationer med 

potentiellt högre risk.103 Situationer med potentiellt lägre eller högre risk är till 

exempel kunder som är offentliga förvaltningar (lägre risk) eller personer i politiskt 

utsatt ställning och private banking kunder (högre risk), för mer information se Bilaga 

1 i detta arbete. 

Det fjärde penningtvättsdirektivet betonar att verksamheter ska genomföra 

riskbedömningar och att det finns vissa uppräknade kategorier, eller riskfaktorer som 

måste beaktas. Däremot finns ingen information som specificerar hur beskrivna 

riskfaktorer ska bedömas eller analyseras i riskbedömningen, utan endast föreskrift om 

genomförande av en riskkänslighetsanalys. Riskfaktorerna som ska beaktas är kunder, 

länder eller geografiska områden, produkter, tjänster, transaktioner och 

distributionskanaler. Dessa riskfaktorer är inga nyheter inom området för att motverka 

penningtvätt, den enda skillnaden från tidigare är en uttrycklig hänvisning till 

”transaktioner”, alltså att verksamhetsutövaren ska beakta det pågående flödet av 

transaktioner som kunden genomför.104 Enligt mig indikerar flödet av transaktioner att 

verksamhetsutövaren inte enbart ska förlita sig på information vid etableringen av 

affärsförbindelsen, utan även säkerställa att kundens pågående affärsförbindelse 

stämmer överens med den kännedom som verksamheten har om kunden.  

                                                           

99 Proposition (2017), s. 222. 

100 (EU) 2015/849, artikel 13, 2 st. 

101 (EU) 2015/849, artikel 13, 3 st. 

102 (EU) 2015/849, artikel 16. 

103 (EU) 2015/849, artikel 18, 3 st. 

104 FFFS (2009:1), 2 kap 3 §. 
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 Den svenska tolkningen 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) beskriver genomförandet av en 

”allmän riskbedömning”:105  

En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som 

tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning). Vid den 

allmänna riskbedömningen ska det särskilt beaktas vilka slags produkter och tjänster 

som tillhandahålls, vilka kunder och distributionskanaler som finns och vilka 

geografiska riskfaktorer som föreligger. Hänsyn ska också tas till uppgifter som 

kommer fram vid verksamhetsutövarens rapportering av misstänkta aktiviteter och 

transaktioner samt till information om tillvägagångssätt för penningtvätt och 

finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter som myndigheter lämnar. 

Det framgår att riskfaktorerna som föreskrivits i det fjärde penningtvättsdirektivet 

även framkommer i lagförslaget. Utgångspunkten för den allmänna riskbedömningen 

är riskerna för hur produkterna och tjänsterna som verksamheten erbjuder kan 

användas för penningtvätt samt hur stor risken är för att detta sker. Istället för att 

beskriva transaktioner betonar den svenska lagstiftaren att verksamhetsutövare ska 

beakta information som framkommit i samband med rapportering av misstänkta 

transaktioner.106 Det finns även ett förtydligande att verksamheter ska beakta 

myndighetsinformation, vilket enligt mig innebär de nationella riskbedömningarna, se 

avsnitt 1.4.5, samt eventuell återkoppling från myndigheter i samband med 

rapportering av misstänkta transaktioner. 

Skrivningen i Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) skiljer sig från 

nuvarande lagstiftning Lag (2009:62), där det föreskrivs att företag ska kartlägga och 

bedöma riskerna för penningtvätt.107 Kartläggningen i nuvarande lag ska 

dokumenteras och genomföras utifrån en analys av företagets kunder, produkter, 

tjänster och andra faktorer som är relevanta för verksamheten, såsom 

distributionskanaler och geografiska områden, vilket tydliggörs i 

myndighetsföreskrifterna FFFS (2009:1).108 I Lagförslaget Lag (2017:xx) föreskrivs 

att riskbedömningen ska utgå från hur produkter och tjänster kan utnyttjas, för att 

därefter identifiera övriga områden som kan komma att påverka risken. I Figur 2 

nedan har jag försökt att illustrera de risker som ska beaktas inom ramen för 

genomförandet av den allmänna riskbedömningen i enlighet med Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx).  

 

                                                           

105 Lag (2017:xx), 2 kap 1 §. 

106 Förtydliganden rapporteringsskyldighet återfinns i Lag (2017:xx), 4 kap 1 §. 

107 Lag (2009:62), 5 kap 1 §. 

108 FFFS (2009:1), 2 kap. 3 §. 
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Figur 2: Illustration av genomförandet av en allmän riskbedömning enligt Proposition 

(2017).  

Den allmänna riskbedömningen bygger på identifiering av hur verksamhetens 

produkter och tjänster kan användas för penningtvätt. Pilarna indikerar att 

verksamheter även ska beakta annan information, vilket representerar i den nedre 

delen av Figur 2.  

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) är till viss del annorlunda än 

beskrivningen som framkom i Lagrådsremissen (2017), där den ”samlade 

riskbedömningen” beskrevs på följande sätt:109  

En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur dess produkter eller tjänster 

kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (sårbarhetsanalys). Vid 

sårbarhetsanalysen ska verksamhetsutövaren beakta produkternas eller tjänsternas 

art och möjliga tillvägagångssätt för att utnyttja produkterna eller tjänsterna för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Sårbarhetsanalysen ska ligga till grund 

för en bedömning av hur stor risken är för att verksamhetsutövarens produkter eller 

tjänster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (riskanalys). Vid 

riskanalysen ska verksamhetsutövaren åtminstone beakta vilka slag av kunder och 

distributionskanaler som finns i verksamheten samt geografiska riskfaktorer. Vid 

sårbarhetsanalysen och riskanalysen ska verksamhetsutövaren beakta 

omständigheter som kommer fram vid rapportering av misstänkta transaktioner och 

aktiviteter samt information om tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering 

av terrorism och andra relevanta uppgifter som myndigheter tillhandahåller. 

Omfattningen av sårbarhetsanalysen och riskanalysen ska bestämmas av 

verksamhetsutövarens storlek, art och risker för penningtvätt och finansiering av 

terrorism i verksamheten. 

I Lagrådsremissen (2017) framkommer att verksamhetsutövare genom en 

sårbarhetsanalys ska bedöma hur deras produkter eller tjänster kan användas för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utgångspunkten är, i likhet med 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), produkter och tjänster. I 

sårbarhetsanalysen skulle produkterna och tjänsternas art och möjliga tillvägagångssätt 

beaktas. I Lagrådsremissen (2017) beskrivs att en bedömning av sannolikheten för att 

                                                           

109 Lagrådsremiss (2017), s. 16. 2 kap 1 §. 
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sårbarheterna utnyttjas ska göras, vilket innebär produkterna och tjänsternas sårbarhet. 

Andra riskfaktorer som ska beaktas är vilka slag av kunder och distributionskanaler 

som finns i verksamheten samt geografiska riskfaktorer. Utöver dessa riskfaktorer ska 

omständigheter som framkommer i och med rapportering av misstänkta transaktioner 

och aktiviteter beaktas.110 Figur 3 illustrerar min tolkning av Lagrådsremissens (2017) 

”samlade riskbedömning”. 

 

 

Figur 3: Illustration över genomförandet av en samlad riskbedömning enligt 

lagrådsremissen.  

Som framgår av Figur 3, ska en sårbarhetsanalys genomföras. Sårbarhetsanalysen 

ska inkludera riskfaktorerna produkter och tjänster, illustrerade till höger. I 

riskanalysen ska därefter beaktas övriga riskfaktorer och bedömning av sannolikheten 

för att sårbarheterna (i enlighet med sårbarhetsanalysen) utnyttjas ska göras.  

Finansinspektionen utkom i april 2017 med förslag till Föreskrifter och allmänna 

råd FFFS (20xx:x) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och en 

remisspromemoria Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, i syfte att förtydliga vissa delar i lagstiftningen. FFFS:en 

(20xx:x) utgår från skrivelsen i Lagrådsremissen (2017). Den förtydligar att 

riskbedömningen minst årligen ska utvärderas och uppdateras vid behov, men 

föreskriver ingenting om själva tillvägagångssättet för genomförandet av den samlade 

riskbedömningen.111 I remisspromemorian till FFFS:en (20xx:x) hänvisar 

Finansinspektionen till Lagrådsremissens (2017) förslag på lagtext, och konstaterar att 

det redan framgår detaljerat i lagtexten vad som krävs från verksamheter vid 

genomförande av riskbedömningen.112 För själva genomförandet av riskbedömningen 

hänvisar Finansinspektionen till Eba, Esma och Eiopas (ESA:s) pågående arbete med 

att ta fram gemensamma riktlinjer; The Risk Factors Guidelines.113  

                                                           

110 Proposition (2017), s. 172. 

111 FFFS (20xx:xx), 2 kap 1 §. 

112 Finansinspektionens remisspromemoria (2017), FI Dnr 16-2467, Förslag till föreskrifter om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 7. 

113 Finansinspektionens remisspromemoria (2017), s. 7. The Risk Factors Guidelines 

förväntas antas den 26 juni 2017. 
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Propositionen (2017) föreslår en ändring i terminologin från ”samlad 

riskbedömning” till ”allmän riskbedömning”. Det framkommer i regeringens 

resonemang att en sårbarhetsanalys skulle kunna resultera i att produkter och tjänster 

inte bedöms som sårbara i sig, utan att bristen (sårbarheten) ligger i andra delar av 

”systemet” såsom distributionskanalerna eller andra omständigheter. Sårbarheten 

föreligger därmed inte enbart för produkterna och tjänsterna, utan beror även på andra 

omständigheter såsom företagets storlek och komplexitet. Bedömning ska därmed utgå 

från hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och hur stor risken är för att 

detta sker, vilket enligt regeringen är mer neutralt framställt än Lagrådsremissens 

(2017) förslag.114 Som exempel beskriver regeringen att tjänster som möjliggör 

gränsöverskridande penningtransaktioner borde beaktas utifrån risker kopplade till det 

andra landet. Propositionen (2017) förespråkar att även kvantitativa data borde 

inkluderas såsom att användande med en viss produkt eller tjänst är mer vanligt 

förekommande.115 Det innebär att lagstiftaren i enlighet med Propositionens (2017) 

lagförslag Lag (2017:xx) medvetet har valt att uttrycka sig mer vagt i förhållande till 

hur riskbedömningen ska genomföras, men att resonemangen i Propositionen (2017) 

tyder på en utveckling från nuvarande ”kartläggning”, enligt Lag (2009:62), till 

förespråkande av en bedömning och analys av hur riskerna identifieras och hur stora 

riskerna är. Det förespråkas därmed indirekt en användning av någon sorts bedömning 

av risken, såsom sannolikhetsbedömning eller konsekvensbedömning. Jag kommer att 

återkomma till risker i avsnitt 6. 

Frågan som jag ställer mig är huruvida Finansinspektionens föreskrifter kommer att 

ändras, då varken sårbarhetsanalys eller riskanalys föreskrivs i Propositionens (2017) 

lagförslag Lag (2017:xx). Finansinspektionen påpekar att genomförandet av en 

riskanalys och sårbarhetsanalys framstår som självklart genom Lagrådsremissens 

(2017) lagförslag. I det fjärde penningtvättsdirektivet framkommer inte uttryckligen 

att sårbarhetsanalys eller riskanalys ska genomföras inom ramen för riskbedömningen. 

Däremot föreskrivs, som tidigare nämnts, genomförandet av en riskkänslighetsanalys 

inom ramen för åtgärdernas omfattning vid kundkännedomsinhämning.116 

Terminologiskt verkar dessa begrepp snarlika, men utifrån den knapphändiga 

informationen som framkommer framstår det som att ”riskanalysen” inom ramen för 

vad Finansinspektionen påpekar i remisspromemorian mer riktas mot 

penningtvättsrisken (med betoning på risk) och ”riskkänslighetsanalysen” inom ramen 

för direktivet utgår från åtgärder för kundkännedom utifrån kundens riskprofil. Det är 

ännu oklart om Finansinspektionen kommer att ändra föreskrifterna FFFS (20xx:x), 

men det framstår dock att Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) ger 

lagstiftaren verksamheter större frihet i själva utformandet av riskbedömningen. 

Finansinspektionen hänvisar i remisspromemorian till ESA:s riktlinje, vilket tyder på 

att det finns en vilja från Finansinspektionens sida att verksamheter ska följa dessa. 

Det kan dock hända att Finansinspektionen intar en mer restriktiv hållning, i linje med 

lagstiftarens intentioner, vilket kan innebära att även FFFS:en (20xx:x) får en mer 

övergripande utformning. 

Det framgår i Propositionen (2017) att omfattningen av den allmänna 

riskbedömningen och de åtgärder som ska vidtas bör vara proportionerliga i 

förhållande till verksamhetens storlek, art och de risker för penningtvätt som kan antas 

föreligga.117 I Lagrådsremissen (2017) framkom att den samlade riskbedömningen 

skulle inkludera en bedömning av vilka produkter eller tjänster som tillhandahålls, hur 

komplexa dessa produkter och tjänster är och andra liknande omständigheter samt 

                                                           

114 Proposition (2017), s. 207. 

115 Proposition (2017), s. 208. 

116 Se avsnitt 4.1. 

117 Lag (2017:xx), 2 kap 2 §. 
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verksamhetens storlek såsom omsättning, antal anställda, antal verksamhetsställen och 

liknande förhållanden.118 I Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) placerades 

linkande resonemang i 2 kap 8 §, inom ramen för krav på interna rutiner och riktlinjer. 

Det framgår i paragrafens 3 st. att:  

Rutinernas och riktlinjernas omfattning och innehåll ska bestämmas med hänsyn till 

verksamhetsutövarens storlek, art och riskerna för penningtvätt och finansiering av 

terrorism som identifierats i den allmänna riskbedömningen. 

Utöver genomförandet av själva riskbedömningen ska kundens riskprofil 

identifieras vilket jag kommer återkomma till i avsnitt 4.2.1 nedan.119  

Som framgått i detta avsnitt förespråkas en del förändringar i hur verksamheter ska 

genomföra riskbedömningen i kommande Propositionens (2017) lagförslag Lag 

(2017:xx) i jämförelse med nuvarande Lag (2009:62). Den tidigare definitionen 

kartläggning används inte längre, utan fokus ligger mer i analys och bedömning. I 

Lagrådsremissen (2017) föreskrevs en mer detaljerad metod för genomförande av 

riskbedömningen i verksamheten, men i Propositionens (2017) lagförslag Lag 

(2017:xx) återgick lagstiftaren till en mer generell utformning av krav på 

genomförandet av en riskbedömning. Huruvida den allmänna riskbedömningens mer 

neutrala ordval kommer innebära liknande krav på sårbarhetsanalys och riskanalys 

såsom Finansinspektionen och ESA föreskriver återstår att se.    

4.2.1 Riskfaktorer och riskprofil 

Verksamheter ska utgå från olika riskfaktorer. Det finns ingen tydlig definition av vad 

en riskfaktor är, men genom beskrivningen av den allmänna riskbedömningen 

framkommer att verksamheten ska beakta: ”vilka slags produkter och tjänster som 

tillhandahålls, vilka kunder och distributionskanaler som finns och vilka geografiska 

riskfaktorer som föreligger. Hänsyn ska också tas till uppgifter som kommer fram vid 

verksamhetsutövarens rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner samt 

till information om tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism 

och andra relevanta uppgifter som myndigheter lämnar.”120 Riskfaktorer finns inte 

definierade i ISO:s standard, men däremot snarlika begreppet riskkälla som definieras 

som: ”element som i sig självt eller i kombination har en inneboende potential att 

utgöra en risk”.121 Riskfaktorer kan i penningtvättssammanhang tolkas som faktorer 

som påverkar penningtvättsrisken. 

Verksamhetsutövare ska bedöma den penningtvättsrisk som kan förknippas med 

kundrelationen och kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den 

allmänna riskbedömningen.122 Se Figur 4 för hur jag ser kundens riskprofil i 

förhållande till den allmänna riskbedömningen. 

 

                                                           

118 Lagrådsremiss (2017), s. 173-175. 

119 Se avsnitt 3.3. 

120 Lag (2017:xx), 2 kap 1 § 2 st. 

121 ISO, s. 4. 

122 Lag (2017:xx), 2 kap 3 §. 
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Figur 4: Illustration över genomförandet av en allmän riskbedömning, vilket resulterar 

i kundens riskprofil.  

Figur 4 är en fortsättning på Figur 2, och illustrerar hur de identifierade riskerna 

resulterar i en identifiering av kundens riskprofil.  

Som framkommit tidigare, kan verksamheten utifrån en holistisk riskbaserad metod 

representera de samlade penningtvättsriskerna genom identifiering av kundens 

riskprofil. Det finns ett flertal paragrafer där omständigheter som kan tyda på 

potentiellt lägre eller potentiellt högre risk exemplifieras. Dessa omständigheter kan 

jämföras med omständigheterna som tagits upp i det fjärde penningtvättsdirektivet (se 

avsnitt 4.1).123  

En riskprofil beskrivs i ISO-standarden såsom en beskrivning av ett antal risker 

som berör hela verksamheten.124 Denna (relativt otydliga) definition kan jämföras med 

vad som framkommit i tidigare avsnitt rörande identifiering av kundens riskprofil, där 

helhetsperspektivet av penningtvättsriskerna kan presenteras genom kundens 

riskprofil. Som framgår i Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) ska 

verksamhetsutövare bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism 

som kan förknippas med kundrelationen och därigenom riskklassificera kunden, vilket 

kan representeras genom skala låg risk, medel risk och hög risk.125  

 Sammanfattande kommentarer om riskbedömningen 

I avsnittet ovan har jag nämnt att den nuvarande lagstiftningen Lag (2009:62) 

beskriver att en kartläggning av riskerna ska göras och att kartläggningen ska 

dokumenteras i en riskbedömning. Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) 

ställer högre krav för hur de finansiella aktörerna ska identifiera riskerna och ett flertal 

riskfaktorer och påverkandefaktorer framställs direkt i Lagförslaget.  

                                                           

123 Lag (2017:xx), 2 kap 4-5 §§. 

124 ISO, s. 5. 

125 Proposition (2017), s. 257 ff. 
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Tidigare har finansiella företag haft svårigheter i att tolka lagen och genomföra 

korrekta riskbedömningar, vilket har konstaterats i flera sanktionsbeslut.126 

Riskbedömningar har varit mer eller mindre bra genomförda, och riskbedömningar har 

inte varit anpassade eller speglat verksamheten. Det krävdes därför en tydligare 

struktur inom detta område. Som jag indikerade i inledningen konstaterade BRÅ att 

kunskapsläget om penningtvätt är bristfälligt, men det politiska intresset för att 

motverka penningtvätt är desto större. Utvecklingen av lagen syftar till att skapa ett 

enhetligare tillvägagångssätt och att tydliggöra hur finansiella verksamheter ska 

genomföra riskbedömningar inom EU. I Lagrådsremissen (2017) förespråkades 

genomförandet av en riskbedömning, sårbarhetsanalys, riskanalys och identifiering av 

olika riskfaktorer. Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) återgick till en mer 

generellt hållen terminologi där verksamheter ska identifiera hur produkterna och 

tjänsterna kan utnyttjas för penningtvätt och hur stor risken är för att detta sker samt 

identifiering av andra riskfaktorer som kan påverka penningtvättsrisken. Även om Lag 

(2017:xx) innehåller mer information än nuvarande Lag (2009:62), är regleringen 

enligt mig fortfarande relativt otydlig. Lagförslaget innehåller indikationer på vilka 

riskfaktorer som ska beaktas (se Bilaga 1) men utformningen av dessa krav påminner 

mer om en checklista och identifierar inte direkt hur riskbedömningen ska göras. Ett 

flertal frågor kvarstår såsom vad menar man med risk? Vad är en riskfaktor? Hur ska 

detta bedömas inom ramen för en finansiell verksamhet?  

Den svenska lagstiftaren har enligt mig uppfyllt det fjärde penningtvättsdirektivets 

krav på ett riskbaserat förhållningssätt och en holistisk metod, även om jag gärna hade 

sett vissa tydliggöranden om hur verksamheter ska göra. Direktivet i sig ger inte 

mycket förklaring till själva genomförandet av riskbedömningen, vilket inte heller den 

svenska lagstiftaren ger. Däremot finns en utveckling i form av att Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx), i likhet med direktivet, betonar vissa riskfaktorer 

som utgör potentiellt högre eller lägre risk.  

Jag kommer i kommande avsnitt försöka belysa hur penningtvättsrisker kan 

identifieras i verksamheter. Därefter kommer jag att ta upp några internationella 

rekommendationer för genomförande av riskbedömningar i verksamheten. 

 Vad innebär penningtvättsrisk? 

Som framgått i tidigare avsnitt finns en viss osäkerhet rörande vad penningtvättsrisker 

egentligen innebär och hur verksamheter ska kunna identifiera och analysera dem. 

Anna Simonova har i en artikel The Risk-Based Approach to Anti-Money Laundering: 

Problems and Solutions lyft fram problematiken rörande riskkonceptet inom 

penningtvättsområdet. Risk är, enligt Simonova, inte tydligt definierad i 

penningtvättsregelverket.127 Risk kan ses som en exponering för legala risker, alltså 

företagens risk för böter, sanktioner eller straffrättsliga påföljder. Däremot konstaterar 

Simonova att penningtvättsregelverket har vissa säregna egenskaper, då själva 

regelverket fokuserar på penningtvättsriskerna i verksamheten. Regelverket 

föreskriver åtgärder som ska vidtas i förhållande till högre och lägre 

penningtvättsrisker. Om verksamheten misslyckas med att identifiera riskerna kommer 

det resultera i en otillräcklig kundkännedomsinhämtning, som i sin tur kan resultera i 

sanktioner. Simonova anser att penningtvättsregelverkets riskbaserade 

kundkännedomssystem inte endast kan ses i relation till de legala riskerna utan även, 

såsom hon kallar det, i relation till integritetsriskerna. Integritetsriskerna skulle kunna 

kallas etiska risker, moraliska risker, eller att ”respektera sitt ord”, som Simonova 

antyder. Banker och andra finansiella institutioner, beskriver Simonova, förväntas 

                                                           

126 Se avsnitt 1. 

127 Simonova (2011), s. 346. 
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leverera en effektiv bekämpning av penningtvätt för ”allas bästa” och på så sätt även 

gynna finansiell stabilitet i samhället.128 Simonova förklarar att om verksamheter 

bryter mot integritetsriskerna riskerar verksamheten att förlora förtroendet från 

kunderna som använder systemet samt utstå negativa ryktesrisker (beroende på 

samhällets sociala, etiska och kulturella standard).129  

Utöver problematiken med att inte på ett tydligt sätt klargöra vilka risker som 

verksamhetsutövaren ska beakta, finns även en bristande metodik i hur riskerna ska 

identifieras. Simonova exemplifierar med att FATF försöker beskriva en riskmetodik 

som i sin tur hänvisar till användande av ISO-standarder. ISO-standarden används 

enligt Simonova som en slags plattform för att utveckla en gemensam grund för 

definitionen av penningtvättsrisker.130 Simonova konstaterar att finansiella företag 

sedan länge har konstaterat att penningtvättsrisker inte kan ses som endimensionella. 

Riskfaktorer som enligt lagstiftaren är att anses som hög risk borde inte automatiskt 

leda till att skärpta åtgärder ska vidtas, utan åtgärderna borde stå i relation till andra 

riskfaktorer, till exempel kundens nyttjande av andra produkter och tjänster. Simonova 

förespråkar att kundkännedomsinhämtningen borde vara flexibel och inte normativ 

(föreskrivande), alltså att en viss riskfaktor inte automatiskt borde leda till vidtagande 

av specifika normativa åtgärder.131 Jag tolkar detta som att Simonova menar att risken 

inte går att förstås eller identifieras enbart genom en dimension, alltså genom att 

konstatera att en produkt innebär en viss risk, utan det är användandet av produkten 

som utgör risken (flera dimensioner). 

Sjöberg & Thedéen identifierar ett annat problem med riskhantering, nämligen 

problematiken med vad som utgör en ”acceptabel risk”.132 Vem är ansvarig för att 

bedöma huruvida en risk är acceptabel eller inte? Författarna anser att lagstiftaren 

försöker hindra människor från att ta alltför stora risker för egen del genom att instifta 

lagar.133 Författarna anser att frågor rörande acceptabel risk är en del i ett etiskt 

resonemang och de påpekar att det finns omfattande arbeten rörande etik och risker, 

där vissa verksamheter anses, trots risker, innebära nytta för samhället.134 En 

identifiering av risk är därmed enligt Sjöberg & Thedéen egentligen ett subjektivt 

fenomen, men att en skada kan inträffa oavsett uppskattning av risk.135  

 Olika synsätt på risk och riskhantering 

I litteraturen framkommer att ordet risk är ett mångtydigt ord.136 

Nationalencyklopedins tolkning av risk innebär:137 

                                                           

128 Simonova (2011), s. 347 ff. 

129 Simonova (2011), s. 349. 

130 Simonova (2011), s. 350. 

131 Simonova (2011), s. 353. 

132 Enligt Sjöberg, L. & Thedéen, T.  (2010), se Att Reflektera över Risker och Teknik, i 

G. Grimvall, P. Jacobsson & T. Thedéen (red.). Risker i tekniska system, s. 19. 

133 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 19. I detta fall pratar man om risker i tekniska system 

som är skadliga för människors hälsa och liv, men jag anser att man kan dra paralleller i 

resonemanget även kring hur man ska/kan uppfatta penningtvättsrisker. 

134 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 20. 

135 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 21. 

136 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 16. 

137 Nationalencyklopedin, sökord Risk 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/risk 

[2017-05-23]. 
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I allmän betydelse möjlighet att något oönskat ska inträffa. Det kan röra sig om 

individuella risker, risker för samhället av social eller ekonomisk natur eller 

miljörisker. 

Sjöberg & Thedéen beskriver ordet risk som en händelse som kan komma att 

inträffa, men som kanske inte gör det. Författarna anser att det kan finnas ett 

sannolikhetsmått, men även att man kan bedöma den skadliga händelsen i sig och att 

risken i fråga därmed blir produkten av sannolikheten och skadans storlek. Risk kan 

även enligt Sjöberg & Thedéen, ses som variationer i utfall om man vidtar en viss 

åtgärd. Ju större variationer, desto större risk. Risk kan enligt författarna definieras 

som upplevd risk, alltså hur stor en person upplever att en risk är.138 Sjöberg & 

Thedéen definierar risk såsom: ”/../ en kombination av en slumpmässig händelse med 

negativa konsekvenser för människans liv, hälsa eller miljö och sannolikheten för 

denna händelse”.139  

Holmgren & Thedéen beskriver i boken Risker i tekniska systems kapitel 

Riskanalys att beslutsfattare kan uppskatta risk genom att identifiera riskkällorna, att 

beskriva tänkbara händelser (oftast genom matematiska modeller) och att därefter 

uppskatta sannolikheten för att händelsen ska inträffa. Ibland kan det vara svårt att få 

till logiska modeller eller tillgång till empiriska data, och beslutsfattaren kan i dessa 

fall använda sig av subjektiva expertbedömningar.140  

Odén beskriver att identifiering av risker och riskminimering har funnits inom flera 

områden och i alla tider.141 Sundquist påpekar att det finns en likhet i hur man bemöter 

risker, även tekniska risker (som i författarnas fall). Initialt måste beslutsfattaren 

utreda vari riskerna ligger, där hänsyn till statistik för tidigare inträffade skador ska 

tas. Därefter ska beslutsfattaren enligt författarna hantera riskerna i form av 

genomförande av riskanalyser och vidta åtgärder.142 Det innebär att riskidentifiering 

och riskreducering inom ramen för penningtvättsrisker inte är en nyhet inom 

riskhantering, utan tillvägagångssättet används inom andra området där 

riskidentifiering och riskreducering är av vikt. 

Det finns flera problem vid bedömning av sannolikhet. ISO definierar i sin 

standard 3100:2009 sannolikhet som en chans att någonting inträffar:143  

I riskhanteringsterminologi används ordet ”sannolikhet” för att benämna chansen att 

något inträffar, oavsett om det definieras, mäts eller avgörs objektivt eller subjektivt, 

kvalitativt eller kvantitativt och beskrivs i generella termer eller matematiska (såsom 

en sannolikhet eller frekvens över en given tidsperiod). 

ISO beskriver risker som osäkerhetens effekt eller påverkan på mål. Risker 

karakteriseras genom hänvisning till potentiella händelser och konsekvenser. Risken 

uttrycks ofta i termer av en kombination av de potentiella händelserna och relaterade 

                                                           

138 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 16 f.  

139 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 17. I denna definition utesluter författarna ekonomiska 

risker. 

140 Enligt Holmgren, Å. & Thedéen, T. (2010), Riskanalys, i G. Grimvall, P. Jacobsson 

& T. Thedéen (red.). Risker i tekniska system, s. 257 - 261. 

141 Enligt Odén, B. (2010), Risker förr och nu, i G. Grimvall, P. Jacobsson & T. 

Thedéen (red.). Risker i tekniska system. 

142 Enligt Sundquist, H. (2010), Risker och säkerhet för byggnadsverk, i G. Grimvall, P. 

Jacobsson & T. Thedéen (red.). Risker i tekniska system, s. 84. I exemplet beskrivs 

risker ur ett konstruktörssammanhang, men idéerna är påfallande lika de 

riskbedömningar som görs inom penningtvättsområdet. 

143 ISO, s. 5. 
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sannolikheter för dessa kombinationer.144 Själva riskbedömningen i sig innebär en 

process för övergripande riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering 

(riskhanteringsprocess). Detta påminner mycket om det som tidigare diskuterats inom 

ramen för riskerna inom penningtvättsområdet. ISO beskriver dock inte hur 

sannolikhet och konsekvens ska kombineras eller bedömas. Riskidentifieringen i 

enlighet med ISO-standarden kan jämföras med den nuvarande ”kartläggningen” av 

penningtvättsrisker i verksamheten, alltså att försöka identifiera och beskriva 

riskerna.145 I definitionen av riskidentifieringen framkommer det i ISO:s standarder att 

avsikten med riskidentifieringen är att ge en beskrivning av de risker som finns. ISO:s 

beskrivna ”riskkällor” kan jämföras med penningtvättsregelverkets riskfaktorer, vilket 

har diskuterats i avsnitt 4.2.1. ISO:s definition av riskanalys innebär den process för 

att förstå riskens natur och riskanalysen som används för att avgöra risknivån. 

Riskanalysen ska utgöra grunden för riskutvärderingen och riskbehandlingen, och 

brukar innehålla riskuppskattningar.146  

ISO definierar den slutliga risken, efter riskbehandling (processen för att ändra och 

eliminera risken, jämförbart med att vidta åtgärder för att reducera 

penningtvättsrisken, red. anm.) som kvarstående risk, alltså den risk som kvarstår efter 

riskbehandling.147 Risknivån identifieras som storleken på en risk eller kombination av 

risker, vilka uttrycks genom konsekvens och sannolikhet.148 Risknivån ska reflektera 

sannolikheten av att risken inträffar och även hur allvarlig konsekvensen är. Dessutom 

ska det i bedömningen av den kvarstående risken framkomma om det finns 

osäkerheter i bedömningsunderlaget eller om det finns meningsskiljaktigheter i det 

som utvärderats. ISO indikerar att analysen kan vara kvalitativ, halvkvantitativ eller 

kvantitativ, eller en kombination av dessa. Efter riskanalysen görs en riskutvärdering 

som ska utgöra en sorts sammanfattning av riskanalysen och den ska kunna ligga till 

grund för bedömning av eventuella handlingsplaner där även kontexten och 

risktoleransen ska vägas in. Utifrån denna bedömning ska därefter riskbehandling 

genomföras, där organisationen utifrån riskaptiten beslutar om hur risken ska 

behandlas.149 

ISO:s riskhanteringsprocess innebär därmed att beslutsfattare ska identifiera risken, 

men även identifiera hur risken påverkas genom riskbehandling. Det finns, enligt min 

tolkning av ISO:s riskhanteringsprocess, två sorters innebörd av risk, en innan 

riskbehandling och en efter riskbehandling. Riskbehandlingen kan i 

penningtvättssammanhang innebära de åtgärder som verksamhetsutövare vidtar för att 

reducera risken, såsom kundkännedomsåtgärder och granskning av transaktioner.  

 Identifiering av målbild 

Det finns många olika sätt att identifiera och hantera risker och genomföra 

riskanalyser. Clemen & Reilly, författare till boken Making Hard Decisions, 

konstaterar att beslutsfattare inom ramen för beslutsanalyser använder riskanalyser på 

ett systematiskt sätt för att hantera problem och förbättrar kvalitén i själva beslutet.150 
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145 Se avsnitt 4.2.  

146 Jämförelse med definitionerna i ISO, s. 4-5. 

147 ISO, s. 6. 

148 ISO, s. 5. 

149 ISO, s. 18. 
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Clemen & Reilly anser att det inom ramen för beslutsfattande krävs ett tydligt uttalat 

mål för vad man vill uppnå. Detta mål ska helst vara specifikt och mätbart.151  

ISO beskriver i sin standard 3100:2009 att verksamhetsutövare initialt i en 

riskhanteringsprocess måste etablera en kontext, alltså i vilket sammanhang 

verksamheten ska analysera risken, identifiera målen, identifiera intressenterna, 

identifiera vilken karaktär och komplexitet riskerna har etc.152 Detta är den så kallade 

interna kontexten. Den interna kontexten ska enligt ISO skrivas ned i 

styrdokumentation. Den externa kontexten sätts genom lagar, internationella trender 

och intressenters uppfattningar.153 Därefter ska organisationen enligt ISO definiera 

vilka riskkriterier som finns, och dessa ska spegla verksamhetens resurser, mål och 

värderingar. Dessa kan styras av lagar och rättsliga förfaranden. Inom detta 

sammanhang ska sannolikhet och risknivåer tydligt definieras.154  

”Intressenter” definierar ISO som ”person eller organisation som kan påverka, 

påverkas av eller anse sig bli påverkad av ett beslut eller en aktivitet”.155 Inom ramen 

för åtgärder mot penningtvätt är det många parter som berörs och påverkas. 

Intressenter inom ramen för penningtvättshantering kan enligt mig vara beslutsfattare i 

verksamheten, det kan vara myndigheter, det kan vara lagstiftare, det kan vara 

verksamheten i sig, det kan vara kunderna och allmänheten. 

I Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) framgår i 1 kap 1 § att ”Denna 

lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet 

utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism”.156 Syftet är enligt mig 

övergripande och ger endast information om att verksamheter ska förhindra 

penningtvätt. Lagstiftningen beskriver inte hur detta mål ska bedömas eller när 

finansiella företag kan anses ha uppnått målet. Det känns som ett positivt värde i sig 

att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, men i realiteten kan det 

diskuteras hur detta värde är positivt för företaget. Det kostar pengar och kräver 

resurser. Som framkommit tidigare anser Simonova att det finns så kallade legala 

risker och integritetsrisker.157 Genom lagens ordalydelse framkommer inte att målet 

med lagstiftningen skulle vara att verksamheter motverkar legala risker och 

integritetsrisker. Däremot skulle sanktioner mot företag och eventuella ryktesrisker 

(och etiska risker) i sig kunna leda till finansiell instabilitet, vilket är oönskat från 

företagets sida. Det är även oönskat från lagstiftarens sida och de legala riskerna har 

fått ett eget kapitel inom ramen för Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), 7 

kap.158  

Den finansiella verksamhetens målbild inom ramen för penningtvättshanteringen är 

enligt mig tudelad, även fast den ena är starkt beroende av den andra. Den första 

målbilden består i att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt (i enlighet 

med Lagens (2017:xx) syfte), den andra målbilden innebär att undvika sanktioner från 

myndigheter och eventuella integritetsrisker. Genom att hantera penningtvättsriskerna 

på ett adekvat sätt i enlighet med vad lagen föreskriver uppfyller verksamheten lagens 

syfte med att motverka att utnyttjas för penningtvätt. Om verksamheten lyckas med att 

hantera penningtvättsriskerna minskar de legala riskerna och integritetsriskerna. De 
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båda målen är därmed beroende av varandra, och kan enligt mig ses som en följd av 

varandra. Att motverka penningtvätt medför därmed ett värde för företagen då de 

genom adekvat penningtvättshantering undviker legala risker och ryktesrisker.  

Verksamheter måste ur ett etiskt perspektiv även analysera hur de förhåller sig till 

dessa risker. De legala riskerna är oftast enkla att värdera och framgår i Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx), kapitel 7. Det rör sig om böter eller indraget tillstånd. 

Det är relativt enkelt att beräkna kostnaden för arbetet med att motverka penningtvätt i 

relation till en sanktion, där högsta tänkbara avgift står i lagen. Däremot är det svårare 

att ställa kostnad och eventuell avgift i relation till penningtvättsrisker. Det kan bli 

svårt för företagen att avgöra om den kvantitativa konsekvensen om ”en miljon euro i 

böter”159 är sämre än den kvalitativa konsekvensen ”utnyttjades för att finansiera ett 

terroristattentat”. Ur ett medialt perspektiv ter sig den senare 

terrorismfinansieringsrisken mycket mer allvarlig än den tidigare, då risken blir mer 

påtaglig för allmänheten. Verksamheter måste därmed beakta och bedöma båda dessa 

konsekvenser ur alla tänkbara intressenters perspektiv. 

 Risk ur ett penningtvättsperspektiv 

I detta examensarbete har ordet risk förekommit i olika sammanhang, både fristående 

och inom ramen för riskhantering. Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) 

betonar genomförande av en allmän riskbedömning av hur stor risken är för att 

verksamheter ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.160 ”Risk” 

syftar i denna bemärkelse på sannolikhet. Inom ramen för riskbedömning av kunder i 

enlighet med Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), 2 kap 3 § föreslås ”En 

verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil)”. I detta 

sammanhang torde risk innebära en företeelse. I ett tredje sammanhang i 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), 2 kap 8 § 2 st. om interna rutiner och 

riktlinjer beskrivs risk enligt följande: ”Rutinerna och riktlinjerna ska fortlöpande 

anpassas efter nya och förändrade risker för penningtvätt och finansiering av 

terrorism”. Denna identifiering verkar inte syfta på sannolikhetsbedömning utan 

snarare företeelsen eller den kriminella handlingen.  

I Lagrådsremissen (2017) agerar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) remissinstans 

och för fram att det finns olika synsätt på betydelsen av risk, och att definitionen inte 

tydligt framgår i Lagrådsremissens (2017) lagförslag. BRÅ påpekade att det vid 

bedömning av risker, utöver identifiering av hot och sårbarhet, även krävs en 

bedömning av hur sannolikt det är verksamhetsutövaren utnyttjas för penningtvätt 

eller finansiering av terrorism. Sårbarhetsanalysen ska enligt BRÅ beskriva hur 

verksamheters system, tjänster eller produkter är sårbara.161 Regeringen anger i 

Propositionen (2017) att de har beaktat BRÅ:s kommentarer och synpunkter, och 

instämmer i att ordet risk inte är tydligt definierat i penningtvättssammanhang.162  

Varje risk är enligt FATF:s synsätt en kombination av hot, sårbarhet och 

konsekvens. Horgby et al. har i   rapporten Penningtvätt och annan penninghantering. 

Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi utvecklat problematiken kring 

innebörden av användningen av ordet risk, vilket påminner om FATF:s synsätt: ”Ett 

annat centralt begrepp är risk, som är en kombination av hot, sårbarheter och skador, 
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samt sannolikhet för att brottsrelaterad penninghantering ska äga rum”.163 Författarna 

hänvisar till FATF (2013a) vari det föreskrivs:164  

En operationell tolkning av risk är sannolikheten för att något negativt ska inträffa 

och dess konsekvenser för den brottsrelaterade penninghanteringens skador mot 

bakgrund av hotet (gärningspersoner som behöver hantera illegala pengar i legala 

sektorer) som utnyttjar de sårbarheter för brottsrelaterad penninghantering som finns 

hos olika legala sektorer. 

Tillvägagångssättet, metoderna och det kriminella ursprunget anses vara avgörande 

för hot- och sårbarhetsfaktorerna för de finansiella företagen. Horgby et al. menar att 

kriminella inte tänker i termer av sektorer (exempel handels-, tjänste- eller 

banksektorer) utan i termer av funktioner, alltså kontantuttag eller växling.165 

Författarna beskriver att de tolkar ovanstående citat som:  

 Hot och hot-aktiviteter: Hot i detta sammanhang innebär alla handlingar som 

främjar eller leder till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Hotet 

innebär en exponering för dessa brott. Horgby et al. menar att det är 

gärningsmännens metoder för att kringgå kontrollsystemen som medför det 

största hoten. För penningtvätt innebär detta bland annat där de illegala 

medlen möter de legala sektorerna (konton och kontantuttag), samt det 

illegitima ursprunget.166  

 Sårbarhet: Sårbarhet bedöms utifrån hur utsatta verksamheter är för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, verksamhetens exponering. 

Horgby et al. beskriver att sårbarheten är som störst där gärningspersonernas 

största behov finns (för verksamheter exemplifieras användandet av falska 

identiteter, företagskonstruktioner, målvakter etc.). Utöver exponeringen anses 

sårbarhet även utgöras av funktionens motståndskraft för att motverka 

penninghanteringen. Det inkluderar även gärningsmännens metoder för att 

undvika sektorernas kontroll.167  

 Sannolikhet: Innebär en sannolikhet för att någonting ska inträffa i framtiden. 

Denna del kan vara svår att ta till sig, bland annat på grund av att kriminella 

ständigt utvecklas i takt med ny teknik och ökad globalisering, vilket gör det 

svårt för verksamhetsutövare att till fullo förstå och kunna avgöra 

sannolikheten för framtida händelser.168 

 Skador och konsekvenser: Skador bedöms utifrån konsekvenser av 

brottsrelaterad penninghantering. I likhet med sannolikhetsresonemanget är 

det svårt att till fullo förstå konsekvenser av handlingarna och även avgöra 

vilka skador som det faktiska brottet och återinvesteringen av pengarna kan 

medföra.169 

Utöver den svenska tolkningen av risker inom penningtvättsområdet har bland 

annat den internationella organisationen ESA i riktlinjen The Risk Factors Guidelines 

definierat risk på ett liknande sätt som Horgby et al. Risk innebär enligt ESA påverkan 

och sannolikhet för att penningtvätt inträffar. ESA tydliggör dock att det finns olika 

sorters risker. Den inneboende risken, alltså den risk som finns innan mitigerande 
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åtgärder vidtas (riskreducerande åtgärder) samt residualrisken, den risk som kvarstår 

efter att mitigerande åtgärder vidtagits.  Residualrisken påverkas av olika riskfaktorer 

som beskrivs som variabler som ensamt, eller i kombination kan öka eller sänka risken 

för penningtvätt och finansiering av terrorism inom ramen för affärsförbindelsen eller 

enstaka transaktionen.170 

5.3.1 Exemplifiering av skillnaden mellan inneboende risk och 
residualrisk 

För att illustrera skillnaden mellan hur jag har förstått inneboende risk och residualrisk 

kommer här ett exempel. Det är ett resonemang för etablering av affärsförbindelse på 

distans. Enligt nuvarande lagstiftning innebär etablering av affärsförbindelse på 

distans att skärpta åtgärder ska vidtas.171 I Propositionen (2009) framkommer att 

risken är att anse som hög:172 

Fall där kunden inte är fysiskt närvarande för identifiering omfattas av skärpta 

åtgärder för kundkännedom med anledning av att risken för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism typiskt sett anses vara hög. /../ Det finns dessutom skäl att 

skilja på den abstrakta risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism – 

distanskunder innebär per se en hög risk – och den konkreta risken för penningtvätt 

eller finansiering av terrorism. I flertalet fall torde en kund inte innebära en konkret 

risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, även om kundförhållandet 

etableras på distans. 

I resonemanget används begreppen abstrakt och konkret risk, vilket jag i detta 

sammanhang likställer med inneboende risk och residualrisk. Trots den relativt 

bristfälliga förklaringen borde citatet ovan i regel innebära att kundförhållandet 

”endast teoretiskt” utgör en hög risk, men ska ändock ses som hög risk och därmed 

föranleda skärpta åtgärder. Nuvarande Lag (2009:62) betonar att skärpta åtgärder ska 

vidtas och åtgärderna ska vara ”mer omfattande”.173 ”Hög risk” innebär någonting som 

verksamhetsutövare ska övervaka mer frekvent.174 Men när distansförbindelse är att 

anse som hög risk i enlighet med lagen, innebär det att distanskunder alltid ska 

övervakas mer frekvent? Det skulle enligt mig vara orimligt och ologiskt, eller som 

Simonova beskrev, det skulle innebära att regleringen är normativ och inte flexibel.175 

Risken vid etablering av affärsförbindelse på distans innebär att kunden inte är den 

kunden utger sig för att vara, och att det därmed finns en risk för anonymitet. 

Anonymitet i sin tur kan underlätta för penningtvätt och finansiering av terrorism, då 

det blir svårare att upptäcka eventuella misstänkta mönster, eller koppla kunder till de 

olagliga handlingarna. Om åtgärder initialt vidtas för att säkerställa identiteten på 

kunden, borde kunden rimligtvis inte enbart på grund av distansförbindelsen utgöra en 

hög risk. 

I kommande lagstiftning kommer ställningen för distanskunder till viss del att 

förändras och den faktiska (konkreta) risken ska beaktas vid etablering av 

affärsförbindelse genom distans. Detta kan enligt mig utläsas genom 

motsatstolkning176 till förslaget av Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx):177  

                                                           

170 ESA (2015), s. 11. 

171 Lag (2009:62), 2 kap 6 § 2 st. 1 p. 

172 Proposition (2009), s. 77 

173 Lag (2009:62), 2 kap. 6 § 2 st. 2 p.  

174 Proposition (2009), s. 54. 

175 Se avsnitt 5. 

176 E contratio, juridisk terminologi, vilket innebär att undantaget utgör en regel. 

177 Lag (2017:xx), 2 kap 5 § 9 p. 
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Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism är hög kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att   

/…/ 

9 p. affärsrelationer eller transaktioner sker på distans, utan användning av metoder 

som på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa kundens identitet. 

Paragrafen torde innebära att lagstiftaren kräver att verksamheter identifierar den 

faktiska risken och anpassar åtgärderna efter risken. Numera finns det ett flertal 

tillförlitliga metoder som anses vara ”säker” kundidentifiering som verksamheter kan 

använda och på så sätt reducera risken. Den slutliga risken (residualrisken) är därmed 

inte hög (och kunden borde därmed inte automatiskt övervakas mer frekvent).  

5.3.2 Problematik med ”risk” i penningtvättssammanhang 

Risk inom ramen för penningtvättssammanhang är otydligt definierat. Enligt 

penningtvättslitteratur och inom generella riskhanteringsprocesser definieras ordet risk 

olika beroende på sammanhang. När verksamheter diskuterar penningtvättsrisker 

måste verksamheten initialt vara medveten om de skillnader som finns och hur dessa 

förstås. Som framgår av Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) finns ingen 

tydlig definition av vad lagstiftaren menar med ”risk” och begreppet har olika 

innebörd beroende på sammanhang. Det kan bero på den vaga utformningen i 

direktivet. Oavsett orsak så blir tolkningen av risk i olika sammanhang problematisk 

för verksamheter. Jag kan dessvärre inte besvara frågan om vad som faktiskt menas 

med risk inom ramen för penningtvättssammanhang, men kan konstatera att 

lagstiftaren blandar betydelsen för risk. Ibland används risk för att beteckna en osäker 

händelse, ibland för att identifiera en företeelse, ibland inom ramen för 

riskbedömning, där risk identifieras som sannolikhet och ibland även som en 

kombination av sannolikhet och konsekvens. Utöver problematik med betydelsen av 

ordet risk, diskuteras även att det finns olika sorters risker, inneboende risker och 

residualrisker, varav den senare är beroende på åtgärder och kontroller.  

 Att bedöma risken 

I tidigare avsnitt har olika tolkningar av ordet risk diskuterats. FATF föreskriver, som 

tidigare indikerats, användande av en kvalitativ skala för att uppskatta risken med 

nivåerna låg risk, medel risk och hög risk.178 Huruvida denna skala står i relation till 

penningtvättsrisken, kundens riskprofil eller andra riskfaktorer framgår inte. 

Inom ramen för penningtvättssammanhang kan risk innebära risken för att 

verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism (vilket kunde 

vara genom företeelse, sannolikhetsbedömning etc.), samt risken för att verksamheten 

drabbas av sanktioner eller ryktesrisker (legala risker och integritetsrisker). Den 

svenska lagstiftaren har, i enlighet med direktivet, valt att identifiera vissa kvalitativa 

riskfaktorer som bland annat utgör grunden till kundens riskprofil. De kvalitativa 

riskfaktorerna indikerar potentiellt längre risk och potentiellt högre risk. Riskerna är 

inte i sig per automatik hög risk, utan de riskfaktorerna som räknas upp måste ses i 

relation till helheten (utifrån kundens perspektiv). Utöver svårigheterna att identifiera 

vad risk innebär inom ramen för arbetet med att motverka penningtvätt framkommer 

även frågan: Hur ska dessa risker bedömas? 

Risker kan definieras som en osäker händelse.179 Lagstiftaren har i Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx), indikerat att någon sorts bedömning måste göras, och 

det ligger nära till hands att det är en sannolikhetsbedömning, då lagförslaget lyder 

                                                           

178 Se avsnitt 3.1. 

179 Se avsnitt 5.1. 
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”hur stor risken är att detta sker”.180 Sannolikhetsbedömningen borde då stå i relation 

till risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. I penningtvättslitteratur 

framkommer att risk är en kombination av hot, sårbarhet, sannolikhet, skada och 

konsekvens. I andra risksammanhang framställs risker dock som en produkt av 

sannolikhet och konsekvens.181 Bland annat ISO beskriver i sin standard att vid 

genomförande av riskanalysen ska orsaker och riskkällor beaktas och bedömas utifrån 

konsekvensen och sannolikheten för konsekvensens inträffande. Detta görs genom 

uttryck av risknivå som ska spegla risken. Analysen kan vara kvalitativ eller 

kvantitativ eller någonting däremellan. ISO:s standard beskriver att risk kan bedömas 

genom ett numeriskt värde eller ett nyckelord för att specificera konsekvenserna och 

dess sannolikheter.182  

Cox skriver i en artikel What’s Wrong with Risk Matrices att beslutsfattare inom 

ramen för användande av riskmatriser indikerar en bedömning av låg, medium, hög 

och brådskande risk (av eng. low, medium, high och urgent risk). Riskmatriser 

kategoriserar risker genom bedömning av probability, likelihood eller frequency, 

vilket jag översätter till sannolikhet (med tonvikt på frekvensbedömning), samt 

severity, impact eller consequences, vilket jag tolkar som konsekvens (i förhållande 

till hur allvarlig riskens påverkan bedöms).183  

Bedömningen av sannolikhet och konsekvens är inte enkel, och Näsman bekräftar 

att sannolikheten och konsekvensen kan uppskattas och bedömas på olika sätt, 

beroende på vilken information verksamhetsutövaren har angående risken. Näsman 

beskriver sannolikhet som den relativa frekvensen av händelsens inträffande. 

Sannolikhet har enligt Näsman oftast ett subjektivt inslag som grundar sig i olika 

tolkningar av data och andra faktorer.184 Användande av statistik är en vanlig metod, 

där redovisning av inträffade händelser presenteras numeriskt. I brist på statistik kan 

incidenter, alltså ”nästan inträffade händelser” användas som en metod för att bedöma 

risken, detta kombineras med logiska modeller för skattning av sannolikheter och 

bedömning av dess konsekvenser. Holmgren & Thedéen i sin tur, beskriver även att 

verksamhetsutövare kan använda ”gissningsbedömningar” för att bedöma sannolikhet 

och konsekvens för riskens inträffande som oftast utgår från expertbedömningar och 

expertkunskap.185  

Flera författare uttrycker en oro inför att beslutsfattare ska genomföra bedömningar 

av sannolikhet, ett rätt talande exempel på problematiken med sannolikhet kan utläsas 

i de Finettis berättelse Probability and My Life i Finis bok The Making of Statisticians:  

Everybody speaks about Probability but no one is able to clearly explain to others 

what the meaning and Probability according to his own conception.186 

Clemen & Reilly konstaterar att det finns en problematik med osäkra händelser och 

konsekvenser. Sannolikhet kan bedömas numeriskt. I de fall beslutsfattare väljer att 

numeriskt uppskatta sannolikhet ska, enligt vedertagna sannolikhetsteorier, 

sannolikheten ligga i intervallet 0-1.187 I penningtvättssammanhang framkommer 

                                                           

180 Se avsnitt 4.2. 

181 Se avsnitt 5.3. 

182 ISO, s. 18. 

183 Cox (2008), What’s Wrong with Risk Matrices, s. 497 

184 Enligt Näsman, P. (2010), Några statistiska grundbegrepp, i G. Grimvall, P. 

Jacobsson & T. Thedéen (red.). Risker i tekniska system, s. 394 f. 

185 Holmgren & Thedéen (2010), s. 258 ff. 

186 Enligt de Finetti ett uttalande av Garret Birkhoff, se De Finetti, B. (1982), Probability and 

My Life, i J. Gani (red.) The Making of Statisticians, s. 5. 

187 Clemen & Reilly (2014), s. 272. 
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däremot att verksamheter ska använda en kvalitativ skala genom resonemanget om att 

sannolikhetsbedömning, eller i vart fall riskerna, kan översättas till en låg-, medel- 

eller högriskskala. Hur ska verksamheten placera riskerna i de olika nivåerna? 

För att uppskatta sannolikheten beskriver Clemen & Reilly att det krävs ett visst 

mått av subjektivt omdöme.188 Författarna menar att en förutsättning för bra beslut är 

en subjektiv bedömning som en del i hantering av risk och riskanalyser.189 

Subjektivitet innebär att beslutsfattaren påverkar bedömningen genom egna 

erfarenheter, vilket kan leda till felaktiga uppskattningar (jag kommer att återkomma 

till subjektiva bedömningar i avsnitt 6.3). I Propositionens (2017) lagförslag Lag 

(2017:xx) är kraven på de finansiella aktörerna är höga, vilket innebär att 

beslutsfattaren måste vara medveten om hur risker ska förstås, men även hur 

sannolikhet och konsekvensbedömningen kan påverka riskbedömningen. Lagstiftaren 

begär inte att riskbedömningen ska vara objektiv (motsatsvis till subjektiv), utan 

Lagförslaget förespråkar en verksamhetsanpassad riskbedömning.190 Det är 

verksamhetsutövarna som borde känna sina risker bäst, och är därmed bäst lämpade 

att bedöma dem. Det finns dock flera referenser i detta arbete där lagstiftaren inom 

penningtvättsområdet beskriver ord som riskanalys, sannolikhet, sårbarhet etc. utan att 

ens försöka identifiera innebörden av dessa ord. Jag ser flera problematiska delar, då 

förståelsen för penningtvättsriskerna oftast är dålig, men även förståelsen för riskerna i 

själva användandet av en sannolikhets- och konsekvensbedömning kan vara bristfällig, 

som framkommit i detta avsnitt.  

 Användande av riskmatriser 

Begreppen sannolikhet och konsekvenser används i många sammanhang för att kunna 

bedöma risker.191 Det finns inom riskhantering en metod för att illustrera riskerna i 

förhållande till sannolikhet och konsekvens, vilket diskuteras av bland annat av 

Wennersten. Riskmatriser är enligt Wennersten en illustration av sannolikhet och 

konsekvens, och författaren menar att för varje identifierad skadehändelse ska en 

uppskattning och en analys göras av hur ofta den kan inträffa, samt vilka konsekvenser 

skadehändelsen skulle få. Sannolikheter och konsekvenser i riskmatrisen ska enligt 

författaren bedömas av flertalet personer och metodiken måste vara systematiskt. Det 

är enligt författaren rimligt att genomföra mer detaljerade analyser där de största 

riskerna finns.192 Wennersten illustrerar uppställningen av riskerna med två 

dimensioner: sannolikhet och konsekvens eller skada (Figur 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

188 Clemen & Reilly (2014), s. 318. 

189 Clemen & Reilly (2014), s. 7 f. 

190 Se avsnitt 3.2. 

191 Se avsnitt 5.3. 

192 Enligt Wennersten, R. (2010), Industriell riskhantering, i G. Grimvall, P. Jacobsson & T. 

Thedéen (red.). Risker i tekniska system, s. 248. 
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Figur 5: Illustration av en riskmatris.  

På den vertikala axeln finns information om sannolikhet. Ju högre upp risken 

hamnar i riskmatrisen, desto större sannolikhet att risken inträffar. På den horisontella 

axeln återfinns konsekvens eller skada. Informationen beskriver hur stor negativ 

påverkan som risken kan få för verksamheten. Ju längre åt höger risken hamnar i 

riskmatrisen, desto större negativ påverkan. 

Det finns flera exempel på att användande av riskmatriser förespråkas även inom 

ramen för penningtvättshantering inom finansiella företag. Bland annat Fintrac193 i 

Canada ger ett verktyg för att värdera och prioritera mellan riskerna med hjälp av 

användande av riskmatriser.194  

Wennersten delar in riskidentifieringen i två delar, händelseanalys och 

avvikelseanalys. Inom ramen för händelseanalysen ska en översiktlig dokumentation 

av möjliga skadehändelser genomföras. Däri ska verksamheten systematiskt gå 

igenom säkerhetshöjande åtgärder i förhållandet till risken.195 I avvikelseanalysen ska 

verksamheten rikta in sig på avvikelser i processen eller förfarandet och bedöma om 

det kan leda till signifikanta skadehändelser (skadehändelser borde i 

penningtvättssammanhang innebära risken för att pengar tvättas i verksamheten eller 

att verksamheten används som medel för att finansiera terrorism, red. anm.). I båda 

fallen förespråkar författaren användandet av checklistor som stöd för att identifiera 

händelserna eller avvikelserna. Vid avvikelser kan en förenklad avvikelseuppskattning 

göras med en skala för liten risk, medelstor risk eller stor risk. Wennersten konstaterar 

att det i vissa fall finns skäl att genomföra mer kvantitativa beräkningar av sannolikhet 

och konsekvens för skadehändelser, men att detta får utvärderas beroende på den 

situation som ska utvärderas.196  

En riskmatris kan översättas som en kategorisering av en kombination av 

sannolikhet och skada/konsekvens. Cox beskriver i artikeln What’s Wrong with Risk 

Matrices, att matriser oftast illustreras genom färger, grön, gul och röd, som indikerar 

risken, låg, medium, hög och brådskande.197 Som framgår i Figur 5 kan nyanserade 

färger användas för att tydliggöra variationerna för övergången mellan färgerna.  

                                                           

193 Financial Transactions and reports Analysis Centre of Canada, hemsida http://www.fintrac-

canafe.gc.ca/intro-eng.asp [2017-05-24]. 

194 Fintrac (2016), Guidance on the Risk-Based Approach to Combatting Money Laundering 

and Terrorist Financing, s. 38. 

195 Wennersten (2010), s. 249. 

196 Wennersten (2010), s. 250. 

197 Cox (2008), s. 497. 

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng.asp
http://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng.asp
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Riskmatriser används frekvent inom många områden för att illustrera risk vilket är, 

enligt Cox, bland annat tack vare att en riskmatris snabbt kan visa upp 

prioriteringsområden. Riskmatrisen är tilltalande i sin utformning, den är enkel att 

förstå och den ger ett underlag för att kunna identifiera riskaptit. Matriser kräver 

därutöver inga expertkunskaper inom kvantitativ riskbedömning eller andra 

analyskompetenser.198 Nils Dujim beskriver i sin artikel Recommendations on the Use 

and Design of Risk Matrices att riskmatriser används som ett enkelt verktyg för att 

illustrera risker utifrån bedömning av sannolikhet och konsekvens.199 Riskmatriser 

används enligt författaren som ett ramverk för företagen och används för att övervaka 

riskhanteringen i verksamheten och även som hjälpmedel för att fatta mer 

standardiserade riskhanteringsbeslut. Riskmatriser ger information om vilka risker 

som är att anse som oacceptabla (ofta illustrerade med röd färg), vilka risker som är att 

anse som acceptabla och som inte behöver riskreducerande åtgärder (oftast illustrerade 

med grön färg) och till sist en mellannivå där risken borde reduceras så mycket som 

möjligt för att bli acceptabel (oftast illustrerad med gul färg). Riskmatriser ger, enligt 

Dujim, beslutsfattaren möjlighet att undvika numerisk bedömning av sannolikhet och 

konsekvenser, utan går att bedömas med diskret riskkategorisering.200 Dujim fortsätter 

att förklara att de diskreta riskkategoriseringarna brukar begränsas till grön, gul och 

röd, vilket representerar låg, medium och hög risk. Dujim förklarar att dessa 

kategorier alternativt kan mynna ut i en riskpoäng, oftast en ordinal skala, som 

representerar kombinationen av konsekvenserna och sannolikheterna. Det innebär att 

vissa kombinationer av konsekvens och sannolikhet kan få identisk riskkategorisering 

(samma färg).201 För att kunna göra en riskmatris måste riskkategorierna definieras. 

Dujim beskriver att riskkategorierna kan benämnas genom en beskrivande av 

frekvens, såsom ”ofta”, ”sällan” eller ”ingen påverkan”, ”stor påverkan”. Författaren 

anser att det är bra om dessa kategoriseringar i viss mån kan länkas till kvantifierbara 

fakta (till exempel: har hänt en gång, händer en gång per vecka etc,).202 Dujims 

hänvisar i sin artikel till Cox, om att riskmatriser måste uppfylla tre kriterier: svag 

konsistens (röd riskkategori ska alltid representera en högre risk än grön riskkategori), 

”betweeness” (för att gå från grön till röd måste gul passeras) samt konsekvent 

färgning (lika risk ska representeras med samma färg).203 Dujim anser att 

verksamheten ska försöka att göra kvalitativa bedömningar av risken så objektiva som 

möjligt och bedömningarna ska grundas på statistiska underlag.204 Cox beskriver att 

principer för beslutsanalyser indikerar att det inte går att objektivt kategorisera 

allvarlighetsgrad (severity ratings) för osäkra händelser. Den subjektiva riskattityden 

spelar en viktig roll i kategoriseringen av dessa händelser.205 Riskmatriserna uppvisar 

därmed en form av beslutsfattarens egen riskattityd. 

Cox beskriver i sin artikel problematik vid användningen av riskmatriser. Risk 

mäts inte direkt, utan ett mått konstrueras utifrån sannolikhet (frekvens) och 

konsekvens. Risken uppskattas, enligt min tolkning av Cox artikel, genom dessa 

                                                           

198 Cox (2008), s. 497 f. 

199 Dujim (2015), Recommendations on the Use and Design of Risk Matrices, s. 21.   

200 Dujim, (2015), s. 22. 

201 Dujim (2015), s. 22. 

202 Dujim (2015), s. 23. 

203 Dujim (2015), s. 24. 

204 Dujim (2015), s. 30. Se även Cox, L. A. (2009), Risk Analysis of Complex and Uncertain 

Systems, s. 113 f. 

205 Cox (2008), s. 508. 
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attribut.206 Det finns enligt Cox, en del begränsningar i användandet av matriser. 

Några exempel som Cox diskuterar är att riskmatriser endast har kapacitet att jämföra 

ett fåtal händelser (eng. hazards), beslutsfattaren oftast har otillräcklig information 

eller gör felaktig bedömning av risker utifrån sannolikhet och konsekvenser samt att 

resursallokering kan inte enbart grunda sig på informationen från riskmatriser 207 Cox 

har identifierat ett antal brister i hur bedömningen med hjälp av riskmatriser 

genomförs, och en kvantitativ förklaring återfinns, för det intresserade, i artikeln. För 

min del räcker det med att konstatera att Cox nämner att användande av riskmatriser 

oftast sker när det finns brist i kvantitativ information. Cox anser att det finns ett 

flertal begränsningar i användande av riskmatriser, och trots att riskmatrisen till synes 

är enkel, finns det inget enkelt sätt att till fullo översätta och jämföra riskmatriser utan 

att inhämta ytterligare information om till exempel riskattityd och subjektiva 

värderingar.208 

I likhet med Cox konstaterar även Dujim att användningen av riskmatriser kan bli 

problematisk. Dujim beskriver dock att det är upp till skaparen av riskmatrisen att 

korrekt illustrera intressenternas uppfattning av risk.209 Dujim håller med i Cox 

argument om att riskmatriser är problematiska, inte bara genom själva utformningen 

av riskmatriser, utan även genom den subjektiva värderingen av sannolikhet och 

konsekvens.210 Dujim konstaterar att subjektiv bedömning alltid är föremål för 

fördomar och andra ”fällor” (i likhet med vad som framkommit tidigare vid 

evidensbaserat beslutsfattande, avsnitt 3.4, red. anm.), samt att beslutsfattare tenderar 

att ge en kvantitativ mening till tal som endast är ordinala.211 Riskerna som illustreras i 

riskmatrisen kan bedömas genom att använda subjektiva argument eller användande 

av numerisk poäng grundade på algoritmer (genom att använda en ordinal numrering 

för varje konsekvens och sannolikhetskategori).212 Numreringen måste vara 

konsekvent, och kan göras genom att multiplicera sannolikhet och konsekvens. Enligt 

Dujim används detta när riskmatrisen syftar till att illustrera förväntad ekonomisk 

förlust och kategorierna i regel är linjära. En annan metod är att addera bedömningen 

av sannolikhet med bedömningen av konsekvens, vilket enligt Dujim kan användas 

vid logaritmerade skalor.213 

Dujim hänvisar i sin artikel till Flage och Roed (2012), som hävdar att denna 

tvådimensionella modell inte beaktar andra viktiga aspekter av risker såsom 

hanterbarhet, osäkerhet och kritisk värdering.214 Ett annat problem som Dujim 

diskuterar är hur olika risker ska kombineras. Till exempel vid aggregering av risker 

uppstår problem för hur olika kategorier av risker ska jämföras och konsekvenserna 

ska definieras i riskmatrisen. Därefter finns problematik rörande hur beslutsfattaren 

ska kombinera olika slumpmässiga konsekvenser som mynnar ut från samma aktivitet 

(händelse). Dujim hänvisar till ISO:s standard 31010:2009 Riskhantering - Metoder 

för riskbedömning som hanterar riskmatriser, vari det framkommer att riskmatriser 

inte kan aggregeras, alltså två lågriskkategorier blir inte en normalriskkategori 

tillsammans. Dujim hänvisar även till ISO:s föreskrift om att resultatet av riskmatrisen 

                                                           

206 Cox (2008), s. 497. 

207 Cox (2008), s. 497. 

208 Cox (2008), s. 510. 

209 Dujim (2015), s. 24 f. 

210 Dujim (2015), s. 25. 

211 Dujim (2015), s. 25. 

212 Dujim (2015), s. 25. 

213 Dujim (2015), s. 25. 

214 Dujim (2015), s. 25. 
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beror på hur detaljerad analysen är, ju mer detaljerad och omfattande bedömning, 

desto fler scenarios illustreras och desto lägre sannolikhet ges varje scenario.215 Utöver 

aggregeringsproblemet finns en motsvarande problematik rörande konsekvenser. Om 

flera händelser leder till samma konsekvens utgår riskmatrisen bäst (enligt Dujim) 

utifrån den kumulativa bedömningen av händelserna som ledde fram till konsekvensen 

och beaktar inte de olika händelserna för sig. Dujim sammanfattar med att konstatera 

att beslutsfattare bör undvika aggregering av olika händelser och istället illustrera 

liknande händelser som leder till liknande konsekvenser.216  

 Reflektioner om riskmatriser, sannolikhet och konsekvens-
bedömningen i penningtvättshanteringen 

Riskmatriser är enligt flera författare, bland annat Wennersten och Cox, en enkel 

metod för att illustrera risker i förhållande till företags riskexponering. Det skulle 

därmed kunna vara en tilltalande metod för att illustrera penningtvättsriskerna i 

verksamheten. Genom användande av riskmatriser som metod för att illustrera riskers 

sannolikhet och konsekvenser i förhållande till varandra kommer riskexponeringen 

tydliggöras och det kommer bli enklare för verksamheter att identifiera riskaptit och 

komma underfund med vilka risker som är ”acceptabla”, vilket har diskuterats tidigare 

i detta arbete. 

Vilka risker ska då illustreras? Det finns som tidigare framgått i avsnitt 5.3.2 en 

problematik med identifiering av risk. Vilka risker är det som ska illustreras i 

riskmatrisen? Enligt mig borde riskerna reflektera penningtvättsriskerna utifrån 

riskbedömningen och de riskfaktorer som finns i verksamheten. Riskfaktorerna är 

produkter och tjänster samt kunder, geografiska områden, distributionskanaler, men 

hänsyn ska även tas till information som framkommit genom rapportering av 

misstänkta transaktioner och aktiviteter.217 Jag ser dock en svårighet i att hänsyn ska 

tas till misstänkta transaktioner och aktiviteter då rapportering av misstänkta 

transaktioner blir en följd av kundens beteende och kundens riskprofil. Det påvisar att 

riskmatrisens variabler är beroende av kundens beteende, vilket kan anses utgöra en 

ytterligare dimension, utöver sannolikhet och konsekvens. Rapportering av misstänkta 

transaktioner kan inte illustreras som en risk i sig, då rapporteringen bygger på övriga 

riskfaktorer (kundens användande av produkter och tjänster och förhållande i övrigt).  

Både Cox och Dujim anser att det finns problem med användande av riskmatriser, 

bland annat genom att bedömningen av sannolikhet och konsekvens är subjektiv och 

speglar beslutsfattarens förståelse av risken. Bedömningen kan även leda till att flera 

olika kombinationer av händelser kan leda till samma risk, alternativt att händelserna 

aggregeras på ett sätt som inte är rimligt. Det kan i sig leda till problem för 

riskprioritering för verksamheten. Risker inom ramen för penningtvättsområdet är 

varken endimensionella eller tvådimensionella, utan påverkas även av andra faktorer 

som bedöms olika beroende på utgångspunkt. Det framkommer, som tidigare nämnts i 

avsnitt 1, att det fjärde penningtvättsdirektivets skäl 30 föreskriver att risker själva 

eller i förening kan öka eller minska den potentiella risken. Vid användande av 

riskmatriser torde det vara svårt att illustrera riskers påverkan på varandra. Därutöver 

finns det ytterligare problem som beslutsfattaren måste beakta vid riskidentifieringen i 

riskmatriser, bland annat de fall som är att anse som hög risk i enlighet med 

lagstiftningen, till exempel personer i politiskt utsatt ställning. Personer i politiskt 

utsatt ställning ska alltid anses utgöra hög risk för bland annat korruption, penningtvätt 

                                                           

215 Dujim (2015), s. 26. 

216 Dujim (2015), s. 26 f. 

217 Se avsnitt 4.2. 
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och maktmissbruk.218 Inom ramen för uppbyggnaden av en riskmatris skulle dessa 

högriskparametrar inte kunna illustreras på ett korrekt sätt. I regel skulle finansiella 

företag kunna göra bedömningen att sannolikheten för att personer i politiskt utsatt 

ställning skulle tvätta pengar eller utnyttja verksamheten för maktmissbruk och 

korruption inte är hög. Grunden kan vara frekvensbedömningen, antingen att 

verksamheten anser att de inte har många sådana högriskkunder, vilket minskar 

sannolikheten för riskens inträffande, alternativt att verksamheten bedömer att det 

sällan inträffar att deras högriskkunder skulle utnyttja verksamheten för penningtvätt. I 

båda fallen skulle risken, genom en frekvensbedömning, inte anses vara hög.  Det är 

inte enbart exemplet med personer i politiskt utsatt ställning som innebär problem, 

utan även de riskhöjande faktorerna som det fjärde penningtvättsdirektivet förespråkar 

i enlighet med Bilaga 1 (se avsnitt 4.1).  Därutöver finns annan problematik med 

frekvensbedömningar, som både Cox och Dujim pekar på. Penningtvättsrisker kan 

utgöra en hög risk, oavsett frekvens för den inträffade risken, vilket inte heller framgår 

genom användande av riskmatriser. För att återgå till exemplet med personer i 

politiskt utsatt ställning, som i detta exempel är en internationell politiker. Kunden 

anses i enlighet med lagstiftningen utgöra hög risk för korruption och maktmissbruk. 

Om kunden därutöver har tillgång till en tjänst ”internationella betalningar” kan 

beslutsfattaren bedöma att risken ökar (hypotetiskt men logiskt resonemang, red. 

anm.). Internationella betalningar möjliggör i större utsträckning betalningar som är 

svårare att spåra och det medför även svårigheter att identifiera mottagaren av 

transaktionen. Genom sannolikhetsbedömning borde internationella betalningar öka 

risken för att kunden tvättar pengar, och kundens riskprofil (sammanvägning av 

kundens användande av produkter och tjänster i relation till övriga omständigheter 

såsom geografi, se avsnitt 4.2) borde därmed bedömas som högre risk. I en riskmatris 

skulle inte denna sammanvägning (aggregering) av användande av produkter och 

tjänster kunna illustreras och ”händelsen” som borde påverka konsekvensen är enligt 

min tolkning endast beroende på kunden, då kunden redan i egenskap av ”person i 

politiskt utsatt ställning” utgör en hög risk. Riskexponeringen och bedömning av 

åtgärder syns inte i detta fall. 

Det framgår inte om riskmatriser ska användas för att illustrera de inneboende 

riskerna eller residualriskerna, vilket är viktigt inom ramen för identifiering av 

penningtvättsrisker. Beslutsfattaren skulle dock kunna göra två matriser, den ena för 

inneboende och den andra för residualrisken. En annan möjlighet är att placera in 

inneboende risker och residualrisker i samma diagram och dra pilar för att illustrera 

vilka effekter de riskmitigerande åtgärderna har.219 Det finns även andra förslag på hur 

beslutsfattaren skulle kunna illustrera skillnaderna mellan de inneboende riskerna och 

residualriskerna, bland annat genom P-I-diagram (för probability-impact).220 

I penningtvättssammanhang förespråkas användande av en skala låg risk, medel 

risk och hög risk. Det framgår inte hur riskerna ska bedömas eller placeras i de olika 

risknivåerna. Det finns en problematik med användande av frekvensbedömningar för 

placeringarna. Det finns även svårigheter i bedömning av kombinationer av händelser 

som leder till samma konsekvens, och enstaka händelser som leder till flera 

konsekvenser av olika allvarlighetsgrad. Penningtvättsregelverket är komplext och 

många faktorer spelar in i bedömning av risker, vilket kan innebära att riskmatriser 

inte på ett korrekt sätt återspeglar penningtvättsriskerna i verksamheten.  

                                                           

218 Se bland annat FATF:s rapport (2013b) Politically Exposed Persons (Recommendations 12 

and 22). 

219 Exempel på detta finns på sid 19 i Vose, D. (2008), Risk Analysis – A Quantitative Guide.  

220 Detta diskuteras bland annat av Vose, D. (2008), Risk Analysis – A Quantitative Guide, s. 

19.  
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Användande av riskmatriser som metod för att identifiera penningtvättsrisker är 

enligt mig ett bra sätt att få en överblick över vilka kvalitativa risker som finns och 

vart det finns sårbarheter i verksamheten, som tidigare Lagrådsremiss (2017) 

förespråkar. Däremot krävs att beslutsfattare är väl medveten om de brister och den 

problematik som finns rörande riskmatriser och att det finns begränsningar i hur risker 

illustreras. 

 Subjektiv påverkan vid riskbedömning 

Risker uppfattas oftast olika och uppskattningen av hur stor sannolikheten är och hur 

allvarliga konsekvenserna är kan variera från person till person. Sjöberg & Thedéen 

beskriver att en risk är en förväntan (subjektiv) om att en skada kommer att inträffa. 

Uppfattningen av en risk kan i sin tur påverkas av många olika faktorer, och det finns 

många exempel på hur risker kan påverkas av information i samhället. Sjöberg & 

Thedéen beskriver att bland annat medial uppmärksamhet kan påverka människors 

uppfattning om hur stor en risk är.221 Som framgått i tidigare avsnitt 3.4 förklarar även 

Barends et al. att subjektiva värderingar och åsikter oftast innebär en risk för 

missvisande information, då det finns många så kallade ”fällor” som beslutsfattare 

måste se upp för.222 Penningtvättsområdet är inte undantaget dessa subjektiva 

bedömningar och missuppfattningar. Ett exempel skulle kunna vara att 

verksamhetsutövare anser att risken för finansiering av terrorism är högre än risken för 

penningtvätt i den egna verksamheten (risk i detta sammanhang innebär att 

sannolikheten för händelsens inträffande är högre). Den senaste tidens stora 

mediebevakning på området och konsekvenserna av inträffade händelser 

(terroristattentat) har väckt starka reaktioner såsom terroristattentatet på 

Drottninggatan i Stockholm i april 2017, Nice i juli 2016 och Bryssel, mars 2016, 

vilket påverkar beslutsfattarens uppskattning av sannolikheten för att en liknande 

händelse kommer att inträffa igen. Hammond, Keeney & Raiffa beskriver i sin bok 

Smart Choices detta som ”återkallningsfällan”, men det finns fler fällor som kan bli 

aktuella vid sådan här mediebevakning, såsom förankringsfällan eller 

basfrekvensfällan, där risken genom historisk information har fått oproportionerligt 

stor vikt.223 Som framgått i tidigare avsnitt involverar penningtvätt större summor och 

fler personer än vid finansiering av terrorism, vilket innebär att sannolikheten för att 

penningtvättrisker inträffar borde vara högre än sannolikheten för finansiering av 

terrorism.224 Det innebär däremot inte att konsekvensen och skadan av riskens 

inträffande är mindre allvarlig vid finansiering av terrorism. Andra så kallade 

”fallgropar” som Hammonds et al. diskuterar är bland annat bekräftelsefällan: att 

bedömningen av risken utgår från redan förutfattade åsikter och att beslutsfattaren 

endast letar efter evidens som stödjer den egna teorin, eller försiktighetsfällan: att 

beslutsfattaren är försiktig i bedömning av sannolikhet för skadans inträffande, vilket 

kan orsaka en kedja av fortsatt felaktiga bedömningar.225 

Clemen & Reilly, författare till boken Making Hard Decisions, förklarar att det är 

svårt att tänka i termer av sannolikhet och uppskattningar oavsett vilken metod 

beslutsfattaren använder.226 Även Simonova konstaterar att det är svårt att veta 

någonting med 100 procent säkerhet, utan det krävs alltid bedömningar av fakta. 

                                                           

221 Sjöberg & Thedéen (2010), s. 21-23. 

222 Se avsnitt 3.4. 

223 Hammond, Keeney & Raiffa, (1999) Smart Choices, s. 191, s. 206 samt s. 208. 

224 Se avsnitt 2.1 och 2.2. 

225 Hammond et al. (1999), s. 198 f. och s. 209. För mer information om fällor, se kapitel 10. 

226 Clemen & Reilly (2014), s. 330. 
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Simonova ger ett exempel där Nederländernas Centralbank har gett verksamheter en 

manual för att bedöma och jämföra riskerna i verksamheten, Risk Analysis Method 

Manual. I manualen förespråkas användningen av låg, ansenlig, materiell och 

väsentlig risk (översättning från eng. low, fair, material, serious risk). Varje 

bedömning och rankning utgår från en lista med ett antal deskriptiva kriterier. 

Verksamheter bedömer vilka kriterier som är tillämpliga i deras verksamheter, och 

kriterierna sätts därefter i relation till sammanhanget. Nederländernas Centralbanks 

metod ger, enligt Simonova, verksamheter en möjlighet att själva kunna utvärdera och 

bedöma riskerna i verksamheten, och det krävs inte alltid konsulter eller experter som 

stöd.227 I Sverige finns inget liknande system, men det skulle enligt mig vara en idé att 

exemplifiera vilka bedömningar som behöver göras i verksamheten. Verksamheter 

försöker förstå lagkraven, men utan riktlinjer är det först när Finansinspektionen 

knackar på dörren som verksamheten får information om de gör ”rätt” eller inte. När 

Finansinspektionen knackar på dörren är det oftast redan för sent och risken för legala 

konsekvenser i form av sanktioner är stor.  

 Riskbedömningen i förhållande till riskaptiten 

Det finns regler i FFFS (2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i 

kreditinstitut.228 Enligt 1 kap 3 § 7 p föreskrivs att riskaptit är en nivå och inriktning på 

företagets risker som kan accepteras för att uppnå företagets strategiska mål. I FFFS 

(2014:4) om hantering av operativa risker föreskrivs i 2 kap, 1 § att:229  

Ett företag ska fastställa en riskaptit för sina operativa risker. Inom ramen för 

riskaptiten ska företaget även ha limiter för sina operativa risker. Företaget ska när 

det fastställer limiter utgå från produkter, tjänster, funktioner, processer och it-

system. Limiterna ska kunna vara mätbara genom kvalitativa eller kvantitativa mått. 

Företaget ska dokumentera riskaptiten och limiterna.  

Finansinspektionen förklarar begreppet riskaptit i beslutspromemorian Nya regler 

om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut som ”Det Finansinspektionen 

avser med begreppet riskaptit är en nivå och inriktning på företagets risker som kan 

accepteras för att uppnå företagets strategiska mål”.230 Finansinspektionen förklarar 

att riskstrategi är den ”/../ riskstrategi som utgör företagets strategi för att ta på sig, 

styra och ha kontroll över de risker som företaget är eller kan bli exponerat för”. 

Riskaptiten ska fungera både kort- och långsiktigt och syftar till att fungera som en 

spärr för onödigt stort risktagande. ISO hänvisar till begreppet risktolerans inom 

ramen för riskhantering, vari det framgår att ”Vid beslut bör hänsyn tas till riskens 

vidare kontext och inkludera beaktande av risktoleransen /../”.231 Inom ramen för 

finansiella risker beskriver Finansinspektionen i Beslutspromemorian (2014) att 

termerna riskaptit och risktolerans kan vara utbytbara, men anser att riskaptit ska 

behållas, och ska innehålla kvantitativa mått i form av t.ex. risklimiter och 

förlustmått.232 Risktolerans ska enligt Finansinspektionen helt tas bort ur 

                                                           

227 Simonova (2011), s. 349 f. Simonova hänvisar till denna riktlinje, men jag har inte 

återfunnit den. 

228 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2014:1) om styrning, riskhantering och 

kontroll i kreditinstitut. 

229 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om hantering av operativa 

risker. 

230 Finansinspektionens Beslutspromemoria (2014), Nya regler om styrning, riskhantering och 

kontroll i kreditinstitut, s. 17. 

231 ISO, s. 18. 

232 Finansinspektionens Beslutspromemoria (2014), s. 18. 



 

44 

 

regelverket.233 Jag tolkar risktolerans och riskaptit som liknande termer när dessa 

diskuteras inom penningtvättsområdet. Genom riskstrategin ska företaget därefter 

beskriva hur de ska ta på sig, styra och ha kontroll över de risker som företaget är eller 

kan bli exponerat för.234 

Inom ramen för den operativa riskhanteringen i företaget ska företagets styrelse 

utvärdera och uppdatera riskaptiten för operativa risker.235 Inom ramen för de 

operativa riskerna bör även penningtvättsriskerna bedömas, då penningtvättsriskerna 

är en del i den övergripande riskexponeringen. I EU:s förordning 275/2013 

framkommer bland annat att operativ risk är:236 

Risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller fallerade processer, 

människor, system eller yttre händelser, inbegripet legala risker.  

Det finns generellt inte mycket information i svensk lagstiftning som berör 

riskstrategi eller riskaptit för penningtvättsrisker. Varken i Propositionen (2017), 

Lagrådsremissen (2017) eller i SOU:n (2016) finns indikationer på hur dessa ska 

tolkas. Däremot finns en indirekt hänvisning till riskstrategi och riskaptit i 

Finansinspektionens förslag till föreskrifter (2017) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, där det förespråkas att en oberoende granskningsfunktion 

regelbundet ska ”granska och utvärdera företagets riskhantering utifrån den 

beslutade riskstrategin och riskaptiten”.237 Enligt mig utgör detta ingen direkt 

förklaring till vad det i praktiken skulle innebära för företaget och på vilket sätt den 

oberoende granskningsfunktionen ska kontrollera detta. 

Wolfsbergsgruppen anser att den samlade riskbedömningen och den identifierade 

residualrisken ska användas till grund för att bedöma om riskerna faller inom 

verksamhetens riskaptit för penningtvättsrisker. Om riskerna är höga måste 

verksamheten vidta åtgärder för att reducera risken ytterligare, eller på annat sätt 

försäkra sig om att risken faller in under föreskriven riskaptit. Inom ramen för riskaptit 

kan följande faktorer analyseras: Ryktesrisk, regulatoriska risker (sanktioner och 

liknande), civilrättsliga påföljder och straffrättsliga påföljder.238 För att genomföra en 

riskbedömning som är framgångsrik förespråkar Wolfsbergsgruppen att det är 

företagsledningen tillsammans med eventuella berörda intressenter som ska bedöma 

riskaptiten inom företag.239 Det framkommer inte heller i den svenska lagstiftningen 

vem det är som ska besluta om företagets riskaptit, men inom ramen för definitionen 

av företagsledningen framkommer det i Propositionen (2017) att det ska vara en 

anställd eller tjänsteman som har kunskap om, och behörighet, att påverka företagets 

riskexponering.240  

Verksamheter ska inom penningtvättsområdet bedöma riskaptiten i förhållande till 

både kvalitativa och kvantitativa mått utifrån risker som framkommit i verksamhetens 

riskbedömning. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.2, finns enligt mig en tudelad målbild 

vad gäller riskhanteringen inom penningtvättsområdet. Den ena målbilden är att 

                                                           

233 Finansinspektionens Beslutspromemoria (2014), s. 19. 

234 Finansinspektionens Beslutspromemoria (2014), s. 19. 

235 FFFS (2014:4), 2 kap 1 § 3 st. 

236 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) 

nr 648/2012 Text av betydelse för EES, artikel 52. 

237 FFFS (2017:xx), s. 8. Förslag 6 kap 9 § 2 st. 

238 Wolfsberg Group (2015) Wolfsberg FAQs on Risk Assessments for ML, Sanctions 

and Bribery & Corruption, s. 15. 

239 Wolfsbergs FAQ (2015), s. 3. 

240 Proposition (2017), s. 321. 
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motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, och den andra målbilden är 

identifiering av vilka risker som kan komma att påverka verksamheten i form av 

sanktioner eller ryktesrisker. Riskstrategi och riskaptit tillhör enligt mig definitionen 

av den senare målbilden, vilket även stödjs av Wolfbergsgruppen. Det krävs att 

finansiella företag är medvetna om hur de är exponerade för penningtvättsrisker 

(residualrisken) för att kunna bedöma vad som utgör en acceptabel risk för 

verksamheten, eller identifiera om vissa risker kan komma att orsaka sanktioner eller 

ryktesrisker. Det finns dock inget tydligt sätt eller metod att identifiera/illustrera 

exponeringen för dessa risker utöver de tidigare nämnda riskmatriserna. Det finns inte 

heller tydliga förklaringar av vilka limiter som ska identifieras eller hur dessa ska 

bedömas. Som tidigare framgått föreskrivs användande av en skala låg risk, medel risk 

och hög risk som kan utgöra risknivån utifrån kundens riskprofil. En limit skulle 

kunna vara att reglera dessa risker, men beslutsfattaren bör i dessa fall vara medveten 

om flera faktorer. Kundens riskprofil finns inte illustrerad i en riskmatris. Riskmatriser 

visar en bild av riskfaktorer och faktiska penningtvättsrisker i verksamheten, medan 

kundens riskprofil utgörs av en sammanvägd bedömning av kundens användande av 

produkter och tjänster och omständigheter i övrigt. Därutöver innebär inte hög risk per 

automatik att kunden tvättar pengar. Det innebär enbart att verksamheten har bedömt 

att risken är högre.  

Det finns indikationer på förespråkande av nolltolerans, bland annat inom 

kriminalpolitiken.241 Nolltolerans skulle innebära att penningtvätt inte skulle få 

förekomma i verksamheten. Detta skulle kunna vara en limit, i enlighet med 

resonemanget ovan om limiter för operativa risker. Enligt mig finns det alltid en risk 

för att verksamheter utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, och för 

att uppnå en nolltolerans måste verksamheten sätta upp så pass starka kontrollåtgärder 

att det inte skulle gå att bedriva verksamhet. Däremot beskriver lagens syfte 

förhindrande av penningtvätt, vilket innebär en tolkningsfråga inom ramen för 

riskhantering. Att förhindra innebär enligt Nationalencyklopedin att lägga hinder i 

vägen för någonting.242 Innebörden av förhindrande i lagstiftningen kan enligt mig inte 

tolkas som nolltolerans, även om lagstiftaren tydligt indikerar att finansiella företag 

har långtgående krav på sig att förhindra penningtvätt i verksamheten. Nollvision 

skulle kunna vara mer passande terminologi för målet med regleringen. Det kan enligt 

mig tolkas som att visionen är att i största möjliga mån motverka penningtvätt inom 

ramen för den finansiella verksamheten. Att verksamheten har högriskkunder innebär 

inte att nollvisionen bryts (om riskaptiten skulle bedömas stå i relation till antal 

högriskkunder). Riskaptiten för dessa kunder behöver inte (och bör inte) vara noll, 

utan syftar till att om verksamheten har tillräckligt med kontroller för att hantera den 

höga risken, torde det vara tillräckligt för att kunna uppfylla lagkraven. Hög risk 

innebär inte per automatik att penningtvätt föreligger i verksamheten. 

 Sammanfattande kommentarer om risker 

Som framgått i tidigare avsnitt finns problematik med hur risker ska identifieras och 

bedömas. Det finns olika sorters risker som verksamheten måste identifiera och 

bedöma. Det finns legala risker i form av sanktioner mot företaget eller företagsledare. 

De legala riskerna måste ses ur ett större verksamhetsperspektiv, och begrepp som 

riskstrategi, riskaptit och riskexponering är viktiga. De legala riskerna påverkas av hur 
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företaget har hanterat de faktiska penningtvättsriskerna i företaget. Det finns 

integritetsrisker, där verksamhetens rykte kan komma att påverkas. Det finns även de 

faktiska penningtvättsriskerna, som kan identifieras som en företeelse, eller ur ett 

sannolikhets- och konsekvensperspektiv. Arbetet för att motverka penningtvätt består i 

att identifiera faktiska tillvägagångssätt och riskreducerande åtgärder som vidtas i 

förhållande till de identifierade riskerna. Genom att hantera penningtvättsriskerna på 

ett korrekt sätt reduceras de legala riskerna, vilket enligt Simonova även skulle 

reducera integritetsriskerna. Lagstiftaren försöker att lagstifta kring hur verksamheter 

ska göra, men det är på grund av integritetsriskerna även av vikt att företag inte 

accepterar en alltför stor exponering för penningtvätt. Att acceptera eller inte acceptera 

risker innebär enligt många forskare, såsom Sjöberg & Thedéen och Barends et al. ett 

inslag av en subjektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen kommer troligtvis att 

påverkas av samhälleliga intressen och det är därför av vikt för företag att förstå 

ideologin bakom arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Horgby et al. ger en relativt utförlig förklaring till vad de anser utgöra en 

penningtvättsrisk, vilket går utöver beskrivningen i själva lagstiftningen. Författarna 

ger en mer praktisk förklaring, där grundidén är att identifiera tillvägagångssättet och 

förstå hur kriminella faktiskt kan nyttja det finansiella systemet. Det finns även olika 

synsätt på risk såsom ESA förespråkar: den inneboende risken och residualrisken.243 

Den inneboende risken är den risk som finns, utan att verksamheten har vidtagit 

åtgärder. Residualrisker innebär att verksamheten har vidtagit åtgärder för att reducera 

den identifierade risken. Åtgärderna beror även på sårbarheten och sannolikheten för 

riskens inträffande i verksamheten. Inneboende risk och residualrisken kan jämföras 

med Horgbys et al. steg för sårbarhetsanalys. Horgby et al. beskriver inte i detalj vilka 

aspekter och riskfaktorer som ska beaktas, utan deras metod för riskidentifiering ter 

sig mer generell.  

Penningtvättsrisker förespråkas illustreras med en låg-, medel- och högriskskala, 

men det framkommer inte i någon lagtext eller rekommendation om hur denna skala 

ska bedömas.  

Flera rekommendationer, från bland annat Brottsförebyggande rådet och 

Wennersten, förespråkar användande av sannolikhetsbedömning och 

konsekvensbedömning samt implementering av en övergripande riskstrategi. Som 

framgått i avsnitt 6.1 finns en möjlighet för verksamheter att illustrera riskerna utifrån 

sannolikhets- och konsekvensbedömningar genom riskmatriser. Riskmatriser har både 

för- och nackdelar och det krävs att beslutsfattarna är medvetna om hur dessa fungerar 

och kan tolkas.  

En annan problematik med uppskattning av risk i penningtvättssammanhang är att 

det oftast inte finns mycket statistik att tillgå, och verksamheten har i regel inte fått 

tillräcklig återkoppling från myndigheter för att själva kunna bedöma hur väl 

verksamheten har identifierat penningtvättsriskerna och hur effektiva åtgärderna är. 

Näsman anser att det går att genomföra bedömningar trots avsaknad av interna 

statistiska data, och inom penningtvättsområdet borde det bli aktuellt med användande 

av en samlad bedömning av den information som redan finns i verksamheten (om 

sådan finns), användande av rekommendationer om logiska modeller från 

myndigheterna samt användande av expertkunskap på området. Det finns nationella 

riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag skulle dock inte 

kalla dessa nationella riskbedömningar logiska modeller, då de mer ger en förklarande 

bild över penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. De ger ingen 

information om statistik såsom hur ofta hotas vi av penningtvätt, och hur stora 

konsekvenser det blir för samhället. Jag kan endast konstatera att jag bedömer att de 

nationella riskbedömningarna inte ger tillräcklig information i förhållande till vad 

Näsman förespråkar. 
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Det finns enligt mig en logisk koppling till beslutsteorier och sannolikhetsteorier 

inom penningtvättsområdet, vilket både underlättar och försvårar för de finansiella 

verksamheterna. Underlättar på så sätt att beslutsteoretiker, och riskanalytiker 

troligtvis skulle kunna användas för att kartlägga riskerna i en finansiell verksamhet. 

De är skolade i analyser och riskhantering. Däremot kommer det även försvåra för 

finansiella verksamheter då verksamhetsutövare inom ramen för kartläggning av 

penningtvättsrisker måste förstå hur de ska gå till väga, och som jag ser det, även 

använda sig av flertalet experter, både inom verksamheten (en som är väl bekant och 

insatt i verksamheten), inom riskhantering (en som kan avgöra sannolikheter och se 

beslutshanteringsprocessen) samt expert inom penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Det kommer att innebära mycket resurser för detta arbete. 

Visionen med lagstiftningen är att så långt som möjligt motverka penningtvätt 

inom den finansiella verksamheten, och en nollvision inom ramen för detta mål kan 

vara i linje med vad lagstiftaren vill. Däremot krävs en mer mätbar hantering av 

riskaptit i förhållande till de olika risknivåerna i verksamheten. Verksamheten kan 

genom kvantitativa avvägningar bestämma för vilka limiter som de kan hantera de 

olika riskerna. Det borde finnas förtydliganden om hur riskaptit och risklimiter ska 

fastställas i verksamheten och vilka bedömningsgrunder som är tillämpliga.  

 Exempel på metoder för att bedöma och hantera 
penningtvättsrisker 

När verksamhetsutövare är införstådda med vad regelverket innebär måste de även 

genomföra detta i verksamheten. Riskhantering och riskanalyser kan vara relativt 

svåra att genomföra, bland annat då det rör sig subjektiva bedömningar om 

sannolikhet och konsekvens, och illustrering av risk genom olika risknivåer.  

ESA och Wolfsbergsgruppen har utvecklat riktlinjer för hur verksamheter ska 

arbeta med riskbedömningen inom penningtvättsområdet, vilka presenteras i 

framställningen nedan.  

 ESA:s metod 

European Supervisory Authority, ESA, har gett ut en riktlinje The Risk Factor 

Guidelines för hur fjärde penningtvättsdirektivet ska tolkas. Riktlinjen berör främst 

hanteringen av riskerna och genomförande av förenklad och skärpt kundkännedom för 

att reducera (mitigera) riskerna. Inom ramen för riskmitigeringen diskuterar ESA även 

riskbedömningarna.244  

ESA förklarar att verksamheter måste genomföra en riskutvärdering. 

Riskutvärderingen ska leda till att verksamheten förstår var de är exponerande för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, och inom vilka områden som de ska 

prioritera att vidta åtgärder.245 Såsom direktivet förespråkar konstaterar även ESA att 

riskutvärderingen innebär identifiering av riskerna som kan förknippas med produkter 

och tjänster, geografiska området som verksamheten är verksamma i, vilka kunder och 

transaktioner som de drar till sig och inom vilka distributionskanaler som de erbjuder 

sina produkter och tjänster. Riskidentifieringen ska utgå från verksamhetens storlek 

och komplexitet.246 ESA:s definition av risk framgick tidigare i avsnitt 5.3, och 

innebar en bedömning av påverkan och sannolikhet för att penningtvätt inträffar i 

verksamheten. Informationen ska samlas i en riskbedömning. Utifrån 

riskbedömningen ska sedan åtgärder vidtas för att uppnå kundkännedom. 
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Kundkännedomsåtgärderna i sig ska bidra till att mitigera de identifierade riskerna. 

Vidden av åtgärderna är beroende på risken.247 ESA beskriver att verksamheter ska 

inhämta tillräckligt med information om relevanta riskfaktorer, inklusive genom 

vidtagna kundkännedomsåtgärder och i vissa fall vidta skärpta 

kundkännedomsåtgärder, för att kunna bedöma riskfaktorerna. Utöver denna 

identifiering av risker och riskmitigerande åtgärder måste information som 

framkommer genom transaktionsmonitoreringen inkluderas i bedömningen, och 

transaktionsmonitoreringen måste i sin tur anpassas efter kundens riskprofil.248  

ESA beskriver att verksamheter kan genomföra bedömningar av de olika 

riskfaktorernas relevans genom viktning. Riskfaktorernas relevans ska bedömas inom 

ramen för affärsförbindelsen. Oftast ger verksamheter, enligt ESA, olika poäng till 

olika riskfaktorer, till exempel att en kunds personliga länk till en högriskjurisdiktion 

är mindre relevant inom ramen för den produkt som kunden ämnar använda.249 

Poängen leder därmed till en sorts viktning av den kvalitativa informationen som 

framställs. Viktningen kommer att variera beroende på vilken verksamhet som bedrivs 

och beroende på vilka produkter eller tjänster som erbjuds. ESA:s rekommendationer 

inom ramen för viktning är att viktningen inte enbart ska influeras av en enda 

riskfaktor, ekonomisk vinst eller förlust ska inte influera riskpoängen, viktningen ska 

inte innebära att det inte finns ”hög risk”, verksamheten måste beakta att vissa 

riskfaktorer i sig  utgör en hög risk i enlighet med direktivet samt att det ska finnas en 

möjlighet att manuellt reglera poängsättningen för riskerna.250 ESA:s metod innebär 

enligt mig långtgående skyldigheter för verksamhetsutövare, som måste beakta 

riskerna i de identifierade riskfaktorerna, men även identifiera på vilket sätt och hur 

dessa risker uppkommer i den egna verksamheten. Det borde innebära att alla 

riskbedömningar borde se olika ut, även om verksamheterna i sig är förhållandevis 

likartade (till exempel mindre bank med liknande kundsegment).  

 Wolfsbergsgruppens principer 

Wolfsbergsgruppen är en annan intresseorganisation som har gett ut vägledningar för 

hur finansiella företag ska arbeta för att uppfylla de krav som finns i lag. En utav dessa 

är ett informationsmaterial om vanligt förekommande frågor inom ramen åtgärder mot 

penningtvätt, The Wolfsberg Frequently Asked Questions on Risk Assessments for 

Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption, där bland annat 

riskbedömningen hanteras.251 Detta informationsmaterial utkom innan det fjärde 

penningtvättsdirektivet röstades igenom och rekommendationerna borde i regel spegla 

tredje penningtvättsdirektivet.252 Däremot anser jag att informationen om 

riskbedömningen övergripande stämmer överens med det fjärde 

penningtvättsdirektivet. 

Wolfsbergsgruppen beskriver att målet med riskbedömningen är att identifiera gap 

i verksamhetens arbete för att motverka penningtvätt för att kunna se var det finns 

möjlighet att utnyttja företaget för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt att 

verksamheten ska kunna fatta väl motiverade beslut angående riskaptit och 

implementering av kontroller i verksamheten.253  
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Wolfsbergsgruppen menar att det är viktigt att väl motivera metoden som 

verksamheten använder vid genomförandet av en riskbedömning, vem som genomför 

och skriver riskbedömningen och även motivera tillvägagångssättet som använts för 

att identifiera riskerna. Metoden som Wolfsbergsgruppen förespråkar består av tre 

faser för att identifiera, analysera och hantera penningtvättsriskerna i verksamheten 

(Figur 6).254  

 Figur 6: De tre faserna i Wolfsbergsgruppens metod för riskbedömning. 

Arbetet för att motverka penningtvätt påverkar ett flertal områden inom hela 

verksamheten. Riskbedömningen ska enligt Wolfsbergsgruppen innefatta hela 

verksamheten. Först måste verksamheten identifiera de inneboende 

penningtvättsriskerna utifrån de olika uppräknade riskfaktorerna i ruta ett. Därefter ska 

mitigerande åtgärder, eller kontroller identifieras, och dessa finns i hela verksamheten, 

se fas 2 i Figur 6. Residualrisken är den risk som blir kvar och ska användas i ett 

strategiskt och taktiskt perspektiv, samtidigt som den ska hålla sig inom 

verksamhetens förbestämda riskaptit.255  

7.2.1 Fas 1 – Inneboende risker 

Inneboende risker beskrivs av Wolfsbergsgruppen, som den exponering för 

penningtvätt som finns i verksamheten utan att åtgärder vidtagits. Den inneboende 

risken är beroende på verksamheten som bedrivs och vilka produkter och tjänster som 

erbjuds. Olika verksamheter har olika inneboende risker.256 Verksamheten ska även 

förstå de underliggande orsakerna eller omständigheterna till att verksamheten kan bli 

utnyttjad för penningtvätt.257 Riskerna är beroende på verksamhetens storlek och 

komplexitet och även beroende på riskfaktorerna kunder, produkter, tjänster, 

distributionskanaler, geografiska områden och andra relevanta kvalitativa riskfaktorer. 
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Riskerna ska analyseras utifrån företaget, men även utifrån rekommendationer och 

branschpraxis, både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv.258 Med det 

kvantitativa perspektivet menar Wolfsbergsgruppen analys av till exempel volymen av 

kunder som faller inom olika kategorier (bransch, kundförhållandets längd etc.). 

Kvantitativa mått kan användas för att bestämma en procentuell andel inom varje 

område som är klassificerade inom respektive riskklassificering (till exempel låg eller 

hög risk).259 Detsamma gäller för övriga områden såsom produkter, tjänster, 

geografiska områden och andra riskkategorier såsom kundstabilitet, IT-system, 

förväntad utveckling inom de olika områdena eller inom verksamheten i övrigt och 

nationella riskbedömningar.260  

7.2.2 Fas 2 – Kontroller  

När den inneboende risken är identifierad ska verksamheten bestämma vilka åtgärder 

som ska vidtas för att reducera risken. Det innebär identifiering av vilka policys, 

aktiviteter och andra kontroller som ska etableras för att hantera riskerna. 

Verksamheten ska, i enlighet med Wolfsbergsgruppens metod, mitigera den 

inneboende risken och bestämma residualrisken (den kvarstående risken). 

Kontrollerna kan bestå i policy och rutiner, strategi, kundkännedomsinhämtning, 

intern rapportering, rapportering till Finanspolisen, monitorering och annan 

övervakning och andra kontroller, till exempel compliancekontroller. Det är alltid bra 

om kontrollerna kan länkas till KPI:er, Key Risk Performance Indicators (nyckeltal) 

som redan finns i företaget.261 Nyckeltal definieras utav nationalencyklopedin som 

”ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger mått på den ekonomiska 

situationen i ett företag, t.ex. mått på räntabilitet, likviditet, soliditet och 

effektivitet”.262 Efter vidtagna kontroller ska utvärdering göras för att bedöma den 

aggregerade styrkan i kontrollerna som genomförs.263 

7.2.3 Fas 3 – Residualrisken  

Wolfsbergsgruppen menar att i Fas 3 identifieras residualriskerna. Residualriskerna är 

de risker som kvarstår efter att kontroller och åtgärder vidtagits under fas 2. 

Residualrisken kan användas som en parameter för att påvisa om företaget vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att reducera penningtvättsriskerna och på så sätt hanterat dessa 

risker på ett adekvat sätt.  Wolfsbergsgruppen förespråkar, i likhet med FATF:s 

rekommendationer, användande av en låg-, medel- och högriskskala för att illustrera 

riskerna.264  

 Låg residualrisk indikerar att den inneboende risken är låg till medel och att de 

mitigerande åtgärderna är tillräckliga för att hantera den inneboende risken. 

 Medel residualrisk indikerar att den inneboende risken är låg till medel och de 

mitigerande åtgärderna inte är tillräckliga för att hantera risken ELLER att den 

inneboende risken är hög, men de mitigerande åtgärderna är adekvata för att 

hantera risken. 
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 Hög residualrisk indikerar att den inneboende risken är medel till hög risk och 

att de mitigerande åtgärderna inte är tillräckliga för att hantera den inneboende 

risken. 

Verksamheten ska bedöma huruvida en risk är acceptabel eller inte i förhållande till 

residualrisken. Det är utifrån residualrisken som riskexponeringen och riskaptiten ska 

bedömas, vilket tidigare har diskuterats i avsnitt 6.4. Wolfsbergsgruppen beskriver 

bedömning av residualriskerna genom att utgå från den inneboende risken (som 

tidigare har identifierats) för att därefter analysera effektiviteten av kontrollerna som 

vidtas i verksamheten i förhållande till riskerna. Residualrisken bedöms utifrån 

kontrollernas effektivitet, se Bilaga 2 för Wolfsbergsgruppens residualrisksillustration. 

Wolfsbergsgruppen beskriver att det finns vissa regler som verksamheter måste 

beaktavid residualrisksbedömningen. Om hög inneboende risk föreligger kan risken 

efter vidtagna åtgärder inte bli låg risk. För att minska risken kan åtgärder vidtas, 

alternativt kan ett starkt kontrollsystem (eng. control environment) implementeras.  

Jag anser dock att Wolfsbergsgruppens illustration (se Bilaga 2) inte riktigt 

stämmer överens med reglerna ovan.  Bland annat genom att åtgärdernas effektivitet 

inte illustreras, utan endast ”kontroller”. Antingen har Wolfsbergsgruppen valt att inte 

beakta åtgärderna i illustrationen, eller så inkluderas åtgärderna i kontrollerna som 

vidtas, vilket enligt mig borde tydliggöras och förklaras. Är åtgärder och kontroller 

aggregerade eller adderade i sådana fall? Därutöver framgår i illustrationen att hög 

risk efter kontroller kan leda till låg residualrisk, vilket enligt Wolfsbergsgruppen inte 

var tillämpligt. Ett tredje problem är att i informationen framkommer att det finns två 

kontrollstyrkor, medan det i illustrationen finns tre nivåer av kontrollstyrkor.  Problem 

nummer fyra är att residualrisken enligt Wolfsbergsgruppens illustration av 

residualrisker (se Bilaga 2) inte verkar påverkas alls av den inneboende risken.  

 Viktning och poängsättning av riskfaktorer 

Wolfsbergsgruppen beskriver utöver identifiering av inneboende risker och 

residualrisker att riskfaktorerna ska bedömas i förhållande till övriga riskfaktorer. 

Riskfaktorer kan vara, som tidigare nämnts, kunder, produkter tjänster etc. 

Wolfbergsgruppen föreslår en metod där verksamhetsutövare viktar de olika 

riskfaktorerna beroende på inneboende- och residualriskens påverkan på den totala 

risken.265 Riskfaktorerna bedöms i relation till varandra och ges en poäng (i likhet med 

vad ESA förespråkar, red. anm.). Wolfsbergsgruppen förklarar: “Each risk area may 

then be assigned a weight which reflects the level of importance in the overall risk 

calculation relative to other risk areas”.266 

Det innebär att både Wolfsbergsgruppen och ESA förespråkar användande av 

viktningsmetoder för att ställa de olika riskfaktorerna mot varandra. Viktning inom 

ramen för kvalitativ information kan vara problematiskt och att praktiskt genomföra 

detta i verksamheten i förhållande till alla risker som finns är inte enkelt. Viktning är i 

viss mån subjektiv och bygger på en uppfattning och en värdering av omständigheter. 

Keeney skriver i boken Value-Focused Thinking om vad som krävs för att kunna 

konstruera värdemodeller, och konstaterar att det är en fråga om hur människor 

förhåller sig till varandra, teknisk expertis för genomförande av utvärderingen samt 

god kommunikation.267 För mig är det logiskt att beslutsfattare har olika inställning, 

förståelse och tolkning av risk, vilket innebär att viktningen borde bli en subjektiv 

bedömning. Däremot säger jag inte att en subjektiv bedömning av risker alltid är 

negativt. Allt som oftast är det beslutsfattare i verksamheten som bäst känner till 
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verksamhetens risker, och är därmed bäst lämpade att genom subjektiva bedömningar 

uppskatta riskerna. Det krävs dock att beslutsfattare är medvetna om vilka 

penningtvättsrisker som finns i verksamheten och hur riskerna påverkar verksamheten 

och även påverkar varandra. En felaktig bedömning eller viktning borde därmed få 

stora konsekvenser för bedömningen av den slutliga riskexponeringen.  

Hur ska vikten sättas? Som tidigare beskrevs i avsnitt 7.1 beskriver ESA att 

viktningen inte enbart ska influeras av en enda riskfaktor och att den inte ska vara 

beroende av enbart ekonomisk vinst eller förlust. ESA beskriver att viktning och 

poängsättning ska ske inom ramen för riskfaktorerna och riskfaktorernas påverkan i 

förhållande till det sammanhang som de uppkommer. Däremot framgår inte hur 

viktningen eller poängsättningen ska göras. Wolfsbergsgruppen har en lite annorlunda 

beskrivning, där de olika riskområdena ställs i relation till en övergripande 

riskidentifiering. Ett exempel är att den totala summan av alla riskfaktorer i 

verksamheten sätts till 100 procent. Distributionskanaler bedöms utgöra 5 procent av 

riskfaktorernas totala påverkan. Kundkategorin utgör 25 procent. Det skulle innebära 

att kunderna påverkar den totala riskbedömningen 5 gånger mer än 

distributionskanaler. Bedömningen kan vara korrekt beroende på hur verksamheten ser 

ut men det krävs att beslutsfattaren är medveten om framställningens genomslagskraft.  

 Sammanfattning och diskussion 

I föregående avsnitt har information om grunderna för arbetet med att motverka 

penningtvättsrisker, identifiering och förståelse för penningtvättsrisker diskuterats. Det 

finns ett flertal teorier och principer, både inom penningtvättens område (från 

lagstiftning, lagförslag, forskningsartiklar och litteratur), men även generella metoder 

för riskidentifiering och riskhantering (såsom ISO-standard, forskningsartiklar och 

litteratur) som har diskuterats och analyserats.  

I avsnitt 1.2 presenteras frågeställningar som jag har valt att besvara successivt 

inom ramen för detta arbete:  

 Vad innebär riskbaserat förhållningssätt, holistisk metod och 

evidensbaserat beslutsfattande i enlighet med skäl 22 i det fjärde 

penningtvättsdirektivet, och hur har den svenska lagstiftaren tolkat skäl 

22?  

 Hur ska riskbedömningen genomföras i enlighet med kommande 

lagstiftning i Sverige?  

o Vad innebär risk i penningtvättssammanhang?  

o Vad innebär inneboende risk och residualrisk i 

penningtvättssammanhang?  

o Hur ska riskstrategi och riskaptit hanteras inom ramen för 

penningtvättshantering?  

 Vilka metoder kan användas för riskbedömning inom finansiella 

verksamheter, samt vilka nackdelar och fördelar har dessa? 

 Målet med regleringen 

Målet med lagstiftningen och regleringen på området från lagstiftarens sida är att få 

bort kriminellas tillgångar ur det finansiella systemet och säkerställa att systemet inte 

används för illegala ändamål. Syftet med lagen är generellt utformat och beskrivs i 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) första paragraf; att motverka att 

finansiella aktören utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.268 I 
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enlighet med beslutsteorier ska det finnas ett tydligt, mätbart och specifikt mål.269 

Lagstiftarens syfte med lagstiftningen är att motverka penningtvätt och finansiering av 

terrorism och därigenom få bort kriminella tillgångar i det finansiella systemet. Det 

finns olika tillvägagångssätt, olika teorier och olika aspekter som verksamhetsutövare 

bör beakta för att kunna uppnå målet att förhindra penningtvätt. Det är därmed svårt 

att bedöma och veta när målet har uppnåtts.  

Av vad som framkommit i detta examensarbete arbetar företag även mot målet att 

undvika legala risker, såsom sanktioner från Finansinspektionen samt integritetsrisker, 

såsom ryktesrisker. Jag anser att dessa mål förebyggs genom att verksamheten 

förhindrar för stor exponering mot de legala riskerna och integritetsriskerna.270 

Förutsatt att verksamheten uppfyller de krav som ställs genom 

penningtvättsregelverket på riskidentifiering och hantering av penningtvättsrisker, 

kommer verksamheten kunna undvika även de legala riskerna och integritetsriskerna.  

 Skäl 22 och den svenska tolkningen 

Det har framkommit i detta examensarbete att ett riskbaserat förhållningssätt ska 

användas som grund för att identifiera vilka åtgärder, processer och rutiner som ska 

implementeras i verksamheten.271 Resurserna ska i enlighet med det riskbaserade 

förhållningssättet styras dit risken är som störst. Genom den holistiska metoden ska 

helheten beaktas och intern och extern information kan återspeglas och representeras 

genom kundens riskprofil. Det evidensbaserade beslutsfattandet bygger på systematisk 

insamling och bedömning av intern och extern information, vilket ska hjälpa 

beslutsfattaren att minska kognitiva felbedömningar av risken och riskernas påverkan 

på helheten. Det fjärde penningtvättsdirektivets skäl 22 ger en ram för hur de 

nationella lagstiftarna ska stifta lagar, men är relativt vag i definiering av de olika 

termerna. 

Det svenska Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) har utformats utifrån 

det fjärde penningtvättsdirektivet. Grunden till penningtvättsregelverket är 

tillämpandet av ett riskbaserat förhållningssätt och användandet av en holistisk 

metod.272 Den svenska lagstiftningen fokuserar på vilka åtgärder som ska vidtas och 

vilka kontroller som ska implementeras i verksamheten, och ger inte mycket 

information om själva riskbedömningen. Det finns inte heller definitioner för det 

riskbaserade förhållningssättet, den holistiska metoden och ingen information om det 

evidensbaserade beslutsfattandet. Verksamheter får genom Lag (2017:xx) indikationer 

på vad som kan anses utgöra riskhöjande faktorer, vilka stipuleras i lagstiftningen. 

Utformningen av Lag (2017:xx) är i samma stil som det fjärde 

penningtvättsdirektivets upplägg, vilket ger upphov till viss osäkerhet för de 

finansiella aktörerna, då det inte tydligt framgår hur de finansiella aktörerna ska göra. 

Denna oro är enligt mig också till viss del befogad, då Finansinspektionen i ett flertal 

sanktionsbeslut ansett att kartläggningen av penningtvättsriskerna inte har varit 

adekvat.273 Det är ett förhållandevis komplext regelverk som inträder för de finansiella 

aktörerna och regelverket ställer höga krav på förståelse. 
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 Genomförande av riskbedömning 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) är relativt vagt utformat, framförallt i 

förhållande till identifiering av risk samt till att beskriva identifiering, bedömning och 

analys av olika sorters risker. Att ge en ram är troligtvis ett medvetet val från 

lagstiftarens sida, eftersom verksamheter ges en större frihet att själva avgöra hur 

riskerna bäst identifieras i den egna verksamheten. Skillnaden i utformningen mellan 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) och den nuvarande definitionen i Lag 

(2009:62) är inte så stor. Ingen av regleringarna preciserar hur själva riskbedömningen 

ska genomföras och definitionen är övergripande. Det framgår dock i Propositionen 

(2017) att det ställs höga krav på utformningen av riskbedömningen, i jämförelse med 

nuvarande reglering, vilket torde innebära ett förändrat tillvägagångssätt för 

genomförandet av riskbedömningen. 

Det finns många förslag på definition av ordet risk och förklaring till vad 

penningtvättsrisk innebär och hur risken ska identifieras. Ibland används risk för att 

identifiera en osäker händelse, ibland för att identifiera en företeelse, ibland inom 

ramen för riskbedömning, där risk identifieras som sannolikhet och ibland även som 

en kombination av sannolikhet och konsekvens. BRÅ beskriver risker såsom en 

bedömning av hot, sårbarhet, sannolikhet, skada och konsekvens.274 

Wolfbergsgruppen och ESA beskriver även att det finns olika sorters risker som 

inneboende risker och residualrisker, varav den senare är beroende på vilka åtgärder 

och kontroller som vidtas i verksamheten.275  

Riskbedömningen ska identifiera penningtvättsriskerna i verksamheten. 

Utgångspunkten för bedömning och analys ska vara de produkter och tjänster som 

verksamheten erbjuder, och därefter ska andra riskfaktorer identifieras, såsom kunder, 

distributionskanaler, geografiska områden och annan information. Verksamheter ska 

identifiera vilka hot som finns utifrån hur produkterna och tjänsterna kan användas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. I Propositionens (2017) lagförslag Lag 

(2017:xx) framgår vilken information som ska beaktas och vilka faktorer som kan vara 

riskreducerande eller riskhöjande vid bedömningen av penningtvättsriskerna.276 Det 

krävs därmed att finansiella verksamheter utvecklar sin förståelse för hur penningtvätt 

och finansiering av terrorism faktiskt går till, för att kunna avgöra hur den egna 

verksamheten påverkas och vilka riskreducerande åtgärder som ska vidtas. 

 Enligt mig (och BRÅ, se avsnitt 1) finns en bristande förståelse hos finansiella 

aktörer för hoten, och verksamheter har svårt att förstå hur de kan utnyttjas. Därutöver 

anser jag att det finns svårigheter för finansiella företag att identifiera konsekvenserna 

av den brottsrelaterade penninghanteringen.277 Det är inte konstigt att förståelsen för 

konsekvenserna är bristande, då det finns svårigheter i att förstå vilka konsekvenser 

som åsyftas, till exempel konsekvens i form av penningtvätt eller konsekvens i form 

av sanktioner för företaget. Finansiella företag arbetar så som jag ser det, främst 

utifrån konsekvensen att drabbas av legala risker och integritetsrisker.  

I Lagrådsremissen (2017) fanns uttryckliga krav på genomförande av 

sårbarhetsanalys och riskanalys, vilket skulle tydliggjort tillvägagångssättet för de 

finansiella aktörerna. Utformningen av Lagrådsremissen (2017) liknar de riktlinjer 

som getts ut av internationella aktörer såsom ESA och Wolfsbergsgruppen, vilka gav 

mer utförliga riktlinjer för de finansiella aktörerna i hur själva utformningen av 

riskbedömningen ska genomföras. Detta stämmer överens med identifiering av risker 

för penningtvätt som enligt Horgby et al. ska bedömas utifrån kombinationen av hot, 
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sårbarheter och skador, samt sannolikhet.278 Författarna menar att verksamheter inte 

enbart ska identifiera riskfaktorer, utan även ställa dessa riskfaktorer i relation till 

varandra. I Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) föreskrivs däremot endast 

att verksamheter ska bedöma hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt  och hur 

stor risken (sannolikheten, red. anm.) är för att verksamheten utnyttjas för 

penningtvätt. I penningtvättssammanhang förespråkas användande av en låg-, medel- 

och högriskskala.279 Det framgår dock inte riktigt vad som ska klassificeras, utan 

hänvisningar sker till att både riskfaktorer ska bedömas på detta sätt, men även 

bedömning av kundens riskprofil. Wolfsbergsgruppen har identifierat en definition av 

denna skala i fas 3, där residualrisken identifieras genom de åtgärder och kontroller 

som vidtas, men hur bedömningen ska genomföras eller vilka faktorer som är 

utgångspunkten identifieras inte. 

Det finns problematik och svårigheter vid uppskattning av risk bland annat genom 

bedömning av sannolikhet och konsekvenser. Bedömningen består oftast av subjektiva 

bedömningar. Subjektivitet innebär att beslutsfattaren påverkar bedömningen genom 

egna erfarenheter, vilket kan leda till felaktiga uppskattningar (se bland annat avsnitt 

6.3). Subjektivitet i sig kan vara någonting som är positivt i och med det riskbaserade 

förhållningssättet, där riskerna ska identifieras utifrån den egna verksamheten, men 

verksamheter måste vara medvetna om de fällor som kan finnas genom uppskattning 

av sannolikhet och konsekvenser. 

Enligt bland annat ESA och Wolfsbergsgruppen bör risker bedömas utifrån den 

inneboende risken, alltså risken som finns innan riskreducerande åtgärder har 

vidtagits, samt residualrisken, den risk som kvarstår efter kontroller och 

riskreducerande åtgärder har vidtagits.280 Detta tillvägagångssätt fanns beskrivet i 

Lagrådsremissen (2017) men togs bort i Propositionens (2017) lagförslag Lag 

(2017:xx). Av vad som framkommit genom riskhanteringsprocesser och 

rekommendationer inom penningtvättsområdet förespråkas en identifiering av 

riskernas allvarlighetsgrad även efter riskreducerande åtgärder.  

Fördelarna med att införa en mer övergripande lagstiftning är att verksamheter 

själva kan och bör bedöma, i enlighet med verksamhetens storlek och komplexitet, hur 

verksamheten ska struktureras och organiseras. Nackdelarna med ett övergripande 

regelverk är möjligheten att de finansiella aktörerna eventuellt inte genomför den 

analys som krävs för att kunna identifiera penningtvättsriskerna på ett bra sätt, och 

därmed utsätter det finansiella systemet för fara. För många finansiella företag blir 

detta en utmaning och det kommer troligtvis att behövas extra kompetens för 

genomförandet av riskbedömningen för att kunna efterleva kommande lagstiftning.  

8.3.1 Riskstrategi och riskaptit 

Verksamheter måste identifiera riskerna utifrån ett större verksamhetsperspektiv, 

vilket enligt mig kännetecknas av de legala riskerna och integritetsriskerna. 

Verksamheter måste förstå dessa risker och även förstå hur dessa risker påverkas av 

företagets riskexponering för penningtvättsrisker. Det finns inget uttalat krav i 

Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) för identifiering av riskstrategi och 

riskaptit i förhållande till penningtvättsriskerna, utan det finns endast en kort 

benämning i Finansinspektionens författningsförslag om att den oberoende 

granskningsfunktionen måste ”granska och utvärdera företagets riskhantering utifrån 

den beslutade riskstrategin och riskaptiten”.281 Enligt mig borde 
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penningtvättsregelverket tydliggöra kraven på identifiering av riskstrategi och riskaptit 

inom finansiella företag inom ramen för penningtvättsområdet. Riskstrategi och 

riskaptit används för strategisk styrning och kontroll och går utöver enbart området för 

penningtvätt och riskstrategi och riskaptit används inom andra delar i verksamheterna 

redan idag.282  

Riskaptit ska resultera i limiter för vad beslutsfattaren anser utgöra acceptabla 

risker. Det finns problematik för användning av limiter, främst då 

penningtvättsregelverket förespråkar en mer kvalitativ bedömning av riskerna och inte 

kvantitativ. Det finns även svårigheter i hur och inom vilka områden som 

beslutsfattaren ska identifiera limiter, exempel som jag har diskuterat är limiter för 

antal högriskkunder.  

Jag har diskuterat nolltolerans som ett omöjligt mål då det skulle innebära för stora 

inskränkningar i verksamheten, även om det skulle vara attraktivt ur ett etiskt 

perspektiv. Nollvision skulle kunna vara ett mer passande mål, där verksamheten så 

långt som möjligt försöker identifiera risker och åtgärder för att förhindra 

penningtvätt. Att inte ha nolltolerans inom penningtvättsområdet innebär inte att 

verksamheter accepterar penningtvätt, utan jag ser det som att limiterna står i relation 

till effektiviteten i kontroller och kontroll av högriskprofiler i verksamheten. Inom 

ramen för riskstrategi och riskaptit finns en möjlighet för beslutsfattarna i 

verksamheten att avgöra hur väl de kan hantera de olika risknivåerna i verksamheten. 

Målet kan endast uppnås om verksamheten lyckas identifiera de risker för 

penningtvätt som finns, implementerar adekvata kontroller, identifierar 

residualriskerna och därefter strategiskt bedömer huruvida riskexponeringen uppfyller 

de mål om nollvision som borde finnas i verksamheten. Att verksamheten har 

högriskkunder betyder inte att nollvisionsmålet inte uppfylls. Om kontroller och 

hantering av högriskkunder är adekvata, och verksamheten är medveten om denna 

exponering har verksamheten den kontroll som krävs. Att acceptera eller inte 

acceptera risker innebär enligt många forskare, såsom Sjöberg & Thedéen och 

Barends et al., ett inslag av en subjektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen 

kommer troligtvis att påverkas av samhälleliga intressen och det är därför av vikt för 

företag att förstå orsaken bakom de riskreducerande åtgärderna och ha förståelse för 

riskexponeringen i penningtvättssammanhang.  

 Metoder för att bedöma och hantera penningtvättsrisker 

Inom ramen för detta examensarbete har flera metoder diskuterats. Initialt framkom 

exempel på användande av riskmatriser för att kunna bedöma penningtvättsriskerna 

utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskmatriser ger en överblicksbild över hur 

riskerna förstås i verksamheten och kan användas som ett hjälpmedel för 

beslutsfattande. Däremot måste beslutsfattare vara medvetna om riskmatrisers 

tillkortakommanden och hur bilden av verkligheten påverkas genom bedömningarna 

som görs. Inom ramen för penningtvättsområdet finns även vissa riskfaktorer som 

genom rekommendationer och lagstiftning har bedömts utgöra högre risk, och dessa 

kommer inte på ett korrekt sätt att kunna framställas i en riskmatris. Riskfaktorerna 

påverkar även varandra genom kundens användande av produkter och tjänster, vilket 

inte kan illustreras på ett adekvat sätt i den tvådimensionella riskmatrisen. 

Utöver riskmatriser finns intresseorganisationer som ger ut rekommendationer om 

hur verksamheter ska hantera penningtvättsriskerna. ESA och Wolfsbergsgruppen ger 

rekommendationer om penningtvättsrisker genom att bland annat förtydliga hur en 

sårbarhetsanalys ska genomföras, och även att verksamheten ska bedöma sannolikhet 

och konsekvens för de identifierade riskernas inträffande. Det tydliggörs genom både 

Wolfsbergsgruppen och ESA:s hänvisningar till inneboende risker och residualrisker 
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att det är viktigt att verksamheter förstår att det finns en skillnad i definitionen av risk. 

Det finns flera problematiska aspekter för användande av dessa metoder. 

Problematiken ligger bland annat i bedömning av sannolikhet, konsekvenser och 

eventuella viktningar, resonemangen framkommer ibland annat i avsnitt 6. ESA:s 

metod innebär, i likhet med det fjärde penningtvättsdirektivet och Propositionens 

(2017) lagförslag Lag (2017:xx) en uppställning över vilka variabler som ska 

inkluderas i riskbedömningen. Den är enligt mig relativt generell och föreskriver inte 

direkt hur viktning eller bedömning ska göras. Wolfsbergsgruppens metod är mer 

utförlig än ESA:s, och Wolfbergsgruppens illustrationer är lätta att överblicka och de 

illustrerar på ett överskådligt sätt hur riskerna i verksamheten ser ut. Däremot, i likhet 

med resonemangen inom ramen för riskmatriser, måste beslutsfattaren vara medveten 

om hur viktningen av riskfaktorer faktiskt ska genomföras och hur resultaten ska 

tolkas.283 Ska alla risker inom en riskfaktor (såsom kunder) kumulativt bedömas 

utifrån en aggregerad bedömning av alla risker inom riskfaktorområdet? Ska 

beslutsfattaren använda en additiv bedömning av riskfaktorerna och därefter beräkna 

förhållandet mellan övriga riskområden? Dessa frågor är svåra att besvara och jag 

kommer att nöja mig med att endast nämna denna problematik inom ramen för detta 

arbete. Utöver problematiken med tolkningen och konsekvenser av viktningen måste 

man även ställa sig frågan om det är meningsfullt att ställa riskfaktorerna mot 

varandra. 

 För höga krav på enskilda aktörer? 

Finansiella företag har i enlighet med det fjärde penningtvättsdirektivet och 

kommande svenska Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) krav på sig att 

identifiera penningtvättsriskerna och hur stora riskerna är i den egna verksamheten. I 

enlighet med Proposition (2017) ska verksamheter förstå hur de kan utnyttjas och även 

kunna identifiera vilka riskreducerande åtgärder som ska vidtas. Bedömningen ska 

utgå från en helhetsbedömning i verksamheten och beslutsfattaren ska vara väl insatt i 

hur alla riskfaktorer påverkar varandra och den övergripande riskexponeringen. Det 

krävs strategisk planering utifrån riskexponeringen, där riskerna ska bedömas i 

förhållande till andra risker i verksamheten genom användande av riskstrategi- och 

riskaptitsbedömningar. Myndigheterna har gett ut relativt övergripande nationella 

riskbedömningar, vilka inte ger direkt vägledning i förhållande till hur verksamheterna 

ska förstå penningtvättsriskerna. Kravet på de finansiella aktörerna blir därmed att 

flera delar i verksamheten berörs, och det kommer att krävas utökad kompetens inom 

området då det krävs personer som både förstår verksamheten, risker, penningtvätt och 

riskhantering. 

Enligt Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx) kommer utformningen till 

viss del att hjälpa de finansiella aktörerna med att identifiera vilka områden som de 

ska fokusera mer noggrant på. Det kan dock leda till att företag som försöker att göra 

rätt kommer att fokusera för mycket på de risker som enligt lag identifierats som 

riskhöjande faktorer, och därmed, återigen, inte anammar det riskbaserade 

förhållningssättet som lagen förespråkar.  

Kriminella utvecklar ständigt modus operandi för att kunna tvätta pengar. Det 

medför att verksamheter ständigt måste hålla sig uppdaterade, både på interna 

förändrade tillvägagångssätt, men även ha en robust omvärldsbevakning för att till 

fullo kunna uppfylla lagens krav. 

Utöver de höga krav som ställs på de finansiella aktörerna, måste de finansiella 

aktörerna enligt mig, agera som lagens förlängda arm, där underlåtenhet leder till 

konsekvenser, men även felaktiga bedömningar leder till konsekvenser (genom legala 

risker och ryktesrisker). Var går egentligen gränsen mellan identifiering och hantering 

                                                           

283 Se avsnitt 6.1. 



 

58 

 

av penningtvätt inom finansiella företag och myndigheters utredning av kriminella 

personer? Jag kommer att lämna denna fråga öppen. 

 Kommande forskning 

Inom ramen för hantering av penningtvättsrisker finns fortfarande oklarheter och 

otydligheter i vad som faktiskt krävs av de finansiella verksamheterna i Sverige. 

Kommande forskning skulle kunna genomföras på flera områden. Till exempel borde 

genomförandet av riskbedömningar tydliggöras, och en metod som beaktar alla krav 

som finns i kommande lagstiftning borde upprättas. Wolfsbergsgruppens och ESA:s 

riktlinjer har många frågetecken, främst avseende viktning, poängsättning och 

bedömning av sannolikhet och konsekvens. Dessa delar är generellt sett inte 

utvecklade inom ramen för penningtvättshanteringen och hanteringen av 

penningtvättsrisker skulle gynnas av en mer strukturerad ansats för riskidentifiering 

och förståelse för penningtvättsriskerna.  

 Slutord 

I detta arbete har information om riskhantering, risker och riskidentifiering avhandlats. 

Det finns både fördelar och nackdelar med kommande lagstiftning. Trots att 

lagstiftningen definitionsmässigt inte har förändrats i stor utsträckning mellan 

nuvarande Lag (2009:62) och Propositionens (2017) lagförslag Lag (2017:xx), 

kommer kraven på de finansiella aktörerna bli högre.  

Om jag skulle våga mig på en rekommendation till finansiella aktörer skulle det 

vara att anpassa riskbedömningen till verksamheten, säkerställa ett holistiskt synsätt 

genom att analysera alla olika delarna i verksamheten samt säkerställa att det finns 

dokumenterade processer, rutiner, egenkontroller och utvärderingar som kontinuerligt 

används för att bygga på riskbedömningen. Arbetet kommer initialt att kräva resurser 

och expertkompetens, vilket kan bli en utmaning för verksamheten. Däremot måste 

verksamheten ställa detta i relation till de legala konsekvenser som kan drabba 

företaget vid bristande penningtvättshantering. Den nya lagen kommer troligtvis att 

leda till en ökad insikt i den egna verksamheten och det kommer lägga en bra grund 

till framtida arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.  
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Bilaga 1 Fjärde penningtvättsdirektivets riskhöjande och 
riskreducerande faktorer 

Nedan följer ett utklipp ur Bilaga I-III i Direktiv (EU) 2015/849. 

 

BILAGA I 

Följande är en icke uttömmande förteckning över riskvariabler som ansvariga enheter ska 

beakta när de fastställer i vilken omfattning de ska vidta åtgärder för kundkännedom i 

enlighet med artikel 13.3: 

i) Syftet med ett konto eller en förbindelse. 

ii) Hur stora tillgångar som en kund deponerar eller transaktionernas storlek. 

iii) Affärsförbindelsens regelbundenhet eller varaktighet. 

 

BILAGA II 

Följande är en icke uttömmande förteckning över faktorer och typer av indikatorer på 

potentiellt lägre risk enligt artikel 16: 

1. Kundriskfaktorer: 

a) Offentliga bolag noterade på en fondbörs och med krav på uppgiftslämning (enligt 

fondbörsbestämmelser, lagstiftning eller annat tvingande sätt), som innebär krav på adekvat 

öppen redovisning av verkligt huvudmannaskap. 

b) Offentliga förvaltningar eller företag. 

c) Kunder som är etablerade i geografiska områden med lägre risk enligt punkt 3. 

2. Riskfaktorer för produkter, tjänster, transaktioner eller distributionskanaler: 

a) Livförsäkringar med låg premie. 

b) Pensionsförsäkringar, om förtida återköp inte är möjligt och försäkringen inte får användas 

som säkerhet. 

c) Pensionsordningar, pensionskassor eller liknande system som innebär pensionsförmåner 

för anställda, där inbetalning sker i form av löneavdrag och systemet inte tillåter överlåtelse 

av rättigheter. 

d) Finansiella produkter eller tjänster som innebär väl definierade och begränsade tjänster för 

vissa typer av kunder, för förbättrad ekonomisk integration. 

e) Produkter där riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism styrs av andra 

faktorer, som ekonomiska begränsningar eller insyn i ägandet (exempelvis vissa typer av 

elektroniska pengar). 

3. Geografiska riskfaktorer: 

a) Medlemsstater. 

b) Tredjeländer med effektiva system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 

terrorism. 

c) Tredjeländer som enligt trovärdiga källor har låg korruption eller annan brottslig handling. 

d) Tredjeländer som på grundval av trovärdiga källor såsom ömsesidiga utvärderingar, 

detaljerade bedömningsrapporter eller offentliggjorda uppföljningsrapporter har krav för 

bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som överensstämmer med de 

reviderade FATF-rekommendationerna och som effektivt genomför dessa krav. 

 



 

64 

 

BILAGA III 

Följande är en icke uttömmande förteckning över faktorer och typer av indikatorer på 

potentiellt högre risk enligt artikel 18.3: 

1. Kundriskfaktorer: 

a) Affärsförbindelsen försiggår under ovanliga omständigheter. 

b) Kunder etablerade i geografiska områden med högre risk enligt punkt 3. 

c) Juridiska personer eller konstruktioner som är personliga lösningar på tillgångsförvaltning. 

d) Bolag som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren. 

e) Kontantintensiva företag. 

f) Bolagets ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet. 

 

2. Riskfaktorer för produkter, tjänster, transaktioner eller distributionskanaler: 

a) Bankverksamhet inriktad på privatpersoner. 

b) Produkter eller transaktioner som kan gynna anonymitet. 

c) Indirekta affärsförbindelser eller transaktioner utan vissa skyddsåtgärder såsom 

elektroniska underskrifter. 

d) Betalningar från en tredje man som är okänd eller oberoende. 

e) Nya produkter och nya affärsmetoder, inklusive nya leveranssystem och användning av ny 

teknik eller teknik under utveckling för både nya och befintliga produkter. 

 

3 Geografiska riskfaktorer: 

a) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9, länder som enligt trovärdiga källor, 

exempelvis ömsesidiga utvärderingar, detaljerade bedömningsrapporter eller offentliggjorda 

uppföljningsrapporter, har fastställts sakna effektiva system för bekämpning av penningtvätt 

och finansiering av terrorism. 

b) Länder som enligt trovärdiga källor har betydande korruption eller annan brottslig 

handling. 

c) Länder som är föremål för sanktioner, embargon eller liknande åtgärder från exempelvis 

unionens eller Förenta nationernas sida. 

d) Länder som finansierar eller stödjer terroristverksamhet eller med utpekade 

terroristorganisationer verksamma i landet. 
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Bilaga 2 Wolfbergsgruppens residualrisksillustration 

Nedan följer en illustration över Wolfsbergsgruppens residualrisksillustration, som 

diskuteras i avsnitt 7.2.3. 

 

 

 

Figur 7: Wolfsbergsgruppens residualrisksillustration. 


