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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund 

Författare: Edina Maria Kristof, Maria Nilsson 

Handledare: Anders Nilsson 

Examinator: Martin Johanson 

Titel: Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt. 

Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i 
kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett 
lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s 
rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses 
som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur Sverige som medlemsland uppfyller efterlevnaden 
av FATF’s rekommendationer i granskningschecklistan, med särskild tonvikt på 
kundkännedomskraven, i jämförelse med FATF’s andra medlemsländer. Undersökningen 
baseras på FATF’s 34 medlemsländers ömsesidiga utvärderingsrapport, som vi bearbetar 
genom en kvantitativ undersökningsmetod. 

Studiens resultat visar att medlemsländernas genomsnittliga efterlevnadsnivå av samtliga 
rekommendationer är 53,3 %. Sverige uppfyller rekommendationerna till 51,8 %. 
Medelvärdet för samtliga medlemsländer beträffande åtgärderna för kundkännedom är 38,1 
%. Sverige ligger under genomsnittet på 28,6 %.  
 
Studieresultaten visar tydligt att Sveriges efterlevnadsnivå, av FATF’s samtliga 
rekommendationer, ligger på liknade genomsnittsnivå som övriga medlemsländer. Av 
samtliga 34 medlemsländer ligger Sverige på 19:e plats. Resultatet indikerar på att det behövs 
ytterligare insatser för att bekämpa penningtvätt på ett mer tillfredställande sätt. Vi kan  även 
konstatera genom vår studie att Sveriges genomsnittliga efterlevnadsnivå på 
kundkännedomsåtgärder är betydligt lägre än övriga medlemsländers genomsnittsnivå. Av 
samtliga 34 medlemsländer ligger Sverige på 24:e plats.   Det innebär att Sverige behöver 
mer målmedvetna åtgärder för de finansiella instituten och tillsynsmyndigheter för att 
förbättra efterlevnaden. Skillnaden i kundkännedomsregleringar kan tolkas av olika 
rekommendationers tillämpbarhet. Det beror på att vissa kundkännedomsrekommendationer 
inte är kompatibla eller tillämpbara. 
I vår studie har vi inte kunnat fastställa några mätbara faktorer till olikheter/likheter mellan 
ländernas efterlevnadsnivå utifrån granskningschecklistan, men från tidigare rapporter finns 
förbindelse mellan regleringsnivå i respektive land och efterlevnad. Det finns även en 
förbindelse mellan kostnadsstrategi och graden på efterlevnadsnivå Vilka skillnader och 
likheter som förekommer mellan ländernas efterlevnadsnivå har vi däremot kunnat 
konstatera. 

 

Sökord: penningtvätt, reglering, kundkännedom, Sverige, Financial Action Task Force, 
FATF’s medlemsländer. 

  



  

 

 

Abstract 

Master thesis one year in Business Administration, Mid Sweden University, Östersund 

Author: Edina Maria Kristof, Maria Nilsson 

Tutor: Anders Nilsson 

Examiner: Martin Johanson 

Title: Compliance with international recommendations on the prevention of money 
laundering. 

Financial Action Task Force (FATF) is the main international body active in the fight against 
money laundering, in order to develop and improve national systems, strengthen the country's 
financial security and strengthen international cooperation. FATF `s recommendations, as 
well as its mutual evaluation program, are so powerful that they regarded as a" gold standard 
"for money laundering. 

The purpose of this paper is to identify how Sweden as a member country meets compliance 
with the FATF's recommendations in the audit checklist, with special emphasis on customer 
identification procedures, in comparison with the FATF's other member countries. The 
survey is based on the FATF's 34 member countries mutual evaluation report, which we 
process through a quantitative research method. 

Our results demonstrate that the Member States' average level of compliance of all the 
recommendations is 53.3%. Sweden fulfills the recommendations to 51.8%. The mean value 
of all member countries on measures of customer due diligence is 38.1%. Sweden is below 
average at 28.6%.  

The study results clearly indicate that Sweden's level of compliance, the FATF's 
recommendations all, is in a similar average level of other member countries. Of all the 34 
member countries, Sweden is in 19th place. The results indicate that further efforts are 
needed to combat money laundering in a more satisfactory way. We can also observe through 
our study that Sweden's average levels of compliance due diligence measures are 
significantly lower than other Member States average. Of all the 34 member countries, 
Sweden is in 24th place. This means that Sweden needs more ambitious measures for 
financial institutions and regulators to improve compliance. The difference in customer due 
diligence regulations can be interpreted by different recommendations applicability. It is 
because some due diligence recommendations are not compatible or applicable. 

In our study, we have not been able to identify any measurable factors for differences / 
similarities between the countries' level of compliance based audit checklist, but from 
previous reports are connection between the level of regulation in each country and 
compliance. There is also a connection between the cost approach and the degree of 
compliance on what differences and similarities that exist between the countries' level of 
compliance, we have however been observed. 

 

Keywords: money laundering, regulatory, due diligence, Sweden, the Financial Action Task 
Force, FATF member countries. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva problembakgrunden om bekämpning av 
penningtvätt som kommer att leda oss till forskningsfrågan och slutligen till uppsatsens syfte. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Kampen mot penningtvätt började på 1980-talet (Ping, 2006) i takt med att de kriminella 
brottslingarna hade började utnyttja skillnaderna mellan de olika rättssystemen för att nå nya 
marknader (Mugarura, 2011). År 1989 bildades en arbetsorganisation, Financial Action Task 
Force (FATF), i syftet att utveckla åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Insatsen skulle leda 
till att förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och förstärka det 
internationella samarbetet (Leong, 2007; Cornell et al., 2006; fatf-gafi.org). Organisation 
bildades av G-7 gruppens länder (Mitsilegas & Gilmore, 2007) och Sverige har varit medlem 
sedan organisationen startades (fatf-gafi.org). FATF har aktivt deltagit i utvecklingen av de 
fyrtio rekommendationerna (Mitsilegas & Gilmore, 2007) som omfattar övergripande åtgärder 
och internationella standarder för kampen mot penningtvätt (Leong, 2007). 
Rekommendationerna innehåller bland annat krav på ländernas legala system, såväl i 
straffrättsligt hänseende i fråga om administrativa regler samt kraven på kundkännedom för 
framför allt finansiella företag, men även för andra verksamheter (Gardner, 2007; Leong, 
2007; SOU 2007:23).  

Under 1990- talet har penningtvättsmetoder och tekniker kontinuerligt förändrats, vilket 
medföljde att FATF erkände behovet av att uppdatera sina fyrtio rekommendationer. FATF 
ökade sin vaksamhet i den finansiella sektorn för att bättre återspegla utvecklingen av 
penningtvättsprocessen (Johnson, 2006). Den första revideringen av rekommendationerna 
släptes ut år 1996 (Norgren, 2004). Den andra omarbetningen var oundviklig efter 
terroristattackerna i USA år 2001. Insatser resulterade i att nio särskilda anti terrorist 
rekommendationer utvecklades (Johnson, 2008 a).  

I början av 2000- talet utvidgade FATF sina fyrtio rekommendationer till verksamheter 
utanför den finansiella sektorn, eftersom det tydlig hade framkommit att även icke-finansiella 
företag/institutioner användes för penningtvätt (Ping, 2006). Kriminella brottslingar använde 
sig av expertisen, så som advokater och revisorer, för att skapa komplexa skärmar av 
transaktioner (Mitchell et al., 1998). Åtgärderna resulterade i att förutom bank- och 
finansbranschen gällde även rekommendationerna för advokater, revisorer, bokföringsfirmor 
och skatterådgivare, kasinon och fastighetsmäklare. Inte alla rekommendationer gäller för alla 
grupper, men varje grupp är bunden av en delmängd av de fyrtio rekommendationer. 
Revideringen släpptes ut i juni 2003 (Johnson, 2006). 

Vid omarbetningen av rekommendationerna har FATF lagt särskild vikt på 
kundkännedomsåtgärderna som är hörnstenen i FATF’s - "känna din kund "- strategin. 
Rekommendationerna innefattar eliminering av anonyma konton, identifiering av alla kunder, 
föra register över transaktioner och anmäla till lämplig myndighet om ovanliga eller 
misstänkta transaktioner förekommer (Gardner, 2007). FATF`s kundkännedomsåtgärder 
hänvisar till att finansiella institutioner och vissa andra icke-finansiella företag och 
organisationer måste känna till identiteten på den faktiska betalningsmottagaren (Johnson, 
2005). FATF’s tillägg i denna rekommendation är att finansiella institutioner själva får avgöra 
hur omfattande sådana åtgärder är på riskkänsliga grunder, beroende på typ av kund, 
affärsförbindelse eller transaktion. Åtgärderna som görs ska vara i överensstämmande med 
lokala lagar och föreskrifter (Wit, 2007). De nya rekommendationerna fokuserar på två 
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specifika områden med hög risk, kundkännedom när det handlar om politiskt utsatt ställning 
och etableringen av gränsöverskridande korrespondentbanks - förbindelser (Johnson, 2005).  

För att kunna övervaka efterlevnaden av landets anti-penningtvättsåtgärder, det vill säga hur 
enskilda medlemsländer uppfyller kraven på rekommendationer, har FATF utvecklat tre 
särskilda granskningsprocesser. Medlemsländernas självutvärdering är det första steget för att 
mäta hur länderna uppfyller FATF’s rekommendationer. I denna årliga process besvarar 
medlemsländerna ett detaljerat frågeformulär, som sammanfattas i FATF’s årsrapporter 
(Norgren, 2004, Gardner, 2007). Den andra processen är den ömsesidiga utvärderingen och 
innebär besök på plats av experter från andra medlemsländer. De bedömer hur landet 
överensstämmer med FATF’s rekommendationer genom att identifiera styrkor och svagheter i 
landets anti-penningtvätts system (Johnson, 2008 b; Norgren, 2004; Gardner, 2007). FATF’s 
ömsesidiga utvärderingsprocess har två huvudfunktioner. Den ska bedöma landets anti- 
penningtvättsåtgärder av oberoende experter samt identifiera ländernas reglering, tillsyn och 
institutionella system (Beekarty, 2011). Processen användes för första gången i utvärderingen 
av Frankrike år 1992 och då var Sverige, Storbritannien och Australien examinatorer 
(Gilmore, 1995, s. 109). FATF har även utvecklat en process för icke-samarbetsvilliga länder 
och territorier. Dessa publicerades i en lista med 25 särskilda kriterier (Norgren, 2004). 

Penningtvätt i Sverige är inte ett brott i dag, vilket det är i många andra länder, och detta 
försvårar möjligheten att åtala dem som medverkar i penningtvättsprocessen. I Sverige 
bestraffas penningtvätt enligt bestämmelserna om penninghäleri eller penninghäleriförseelse, 
därför det är svårt att angripa den organiserade brottsligheten som utför penningtvätt 
(finanspolisen, 2010). 

Svenska banker har inte rätt att frysa pengar i misstänkta transaktioner. Det finns heller ingen 
anledning att misstänka transaktioner som gjorts av företag. Det är oftast inte möjligt för 
skattemyndigheten att misstänka brottslig verksamhet innan ett företag har deklarerat sina 
inkomster felaktigt, eller att ett bolag har försatts i konkurs och på så sätt upptäcka brott och 
penningtvätt. Som en följd av dessa svårigheter att upptäcka penningtvätt eller ekonomiska 
brott inom näringslivet, kan man säga att reglerna mot penningtvätt endast kan ha en 
marginell effekt (Magnusson, 2009). Detta har gett upphov till både extern och intern kritik då 
FATF gjorde den tredje utvärdering av Sverige (Bergström et al., 2011). 

1.2 FORSKNINGSFRÅGA 
Ovanstående problembakgrund har styrt oss till följande frågeställning: 

• Hur uppfyller Sverige FATF’s anti-penningtvätt rekommendationer med särskild tonvikt 
på kundkännedomsåtgärderna i förhållande till FATF’s andra medlemsländer? 

1.3 SYFTE: 
Syftet med studien är: 

• Att kartlägga hur Sverige som medlemsland uppfyller FATF’s anti- penningtvätt 
rekommendationer i granskningschecklistan, med särskild vikt på 
kundkännedomsåtgärderna i jämförelse med FATF’s övriga medlemsländer. 
 

Underliggande syftet är: 

• Att kartlägga om det finns någon skillnad mellan medlemsländernas efterlevnadsnivå på 
kundkännedomsåtgärderna gentemot samtliga rekommendationer. 
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1.4 DISPOSITION AV VÅR UPPSATS 
Nedan kan man se uppsatsens fortsatta disposition och vad varje kapitel hanterar. 

 

  

Teoretisk 
referensram 

kapitel 2 

•  I det här kapitlet visas de teorier som är resultatet av de 
källor som valts och vilka begrepp som är relevanta för 
resten av uppsatsen. 

Metod kapitel 3 

•  Kapitlet tar upp de utgångspunkter som ligger till grund 
för uppsatsen; vilken metod som använts, förståelse om 
ämnet och vilka källor som använts. Vi visar hur vi gått 
tillväga för att göra ett urval och samla in och analysera 
våra data, kriterier som påverkar en uppsats 
sanningshalt. 

Empiri och analys 
kapitel 4-5 

•  Dessa kapitel visar resultatet av den undersökning som 
beskrevs i kapitel 3 och kopplas ihop det med de teorier 
och begrepp som togs upp i kapitel 2. 

Slutsats kapitel 6 
•  Här kopplar vi tillbaka till det inledande syftet och 

problemet i kapitel ett för att visa hur vi besvarat dessa 
och vilka slutsats vi kunnat dra av vår teori, empiri och 
analys.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet visas teorier som är resultatet av de källor vi valt och vilka begrepp som är 
relevanta för resten av uppsatsen. 

2.1 PENNINGTVÄTT  
En betydande del av de finansiella transaktionerna har ett mycket speciellt ändamål, nämligen 
att dölja den ursprungliga kriminella eller olaglig källan i den ekonomiska verksamheten. De 
ekonomiska aspekterna för penningtvätt syftar till att omvandla svarta pengar till vita 
(Masciandro et al., 2007). Penningtvätt är en social skada och en kostnad för samhället 
(Takáts, 2009; Gnutzmannen et al., 2008; Norgren, 2004). Dessa problem äventyrar 
stabiliteten, öppenheten och effektiviteten i de finansiella systemen (Norgren, 2004). 
Moneywash (penningtvätt) är ett amerikanskt begrepp som har sitt ursprung i 1920-talet 
(Magnusson, 2009), när den amerikanska maffian investerade stora summor i tvättautomater 
och kunderna betalade kontant för att använda dem. Maffian deponerade delar av vinsterna 
från olika kriminella handlingar i dessa affärsrörelser och blandade de svarta pengarna med 
tvättarnas vita intäkter (Örnemark Hansen, 1998). I penningtvättsprocessen är det inte 
tillräckligt att dölja vinning av olaglig verksamhet, lika viktigt är det att göra en återanvändbar 
vinning för andra ändamål. Även om omfattningen av penningtvätt kan vara enkel att 
definiera, är det extremt svårt att utreda och åtala. Penningtvätt innebär ofta en komplex serie 
av transaktioner och många finansiella institutioner från många rättskipningsområden 
(Buchanan, 2003).  
 
Penningtvättsprocessen indelas allmänt i tre grundläggande steg: placering, skiktning och 
integration. I den första placeringsfasen deponeras brottsliga intäkter i det traditionella 
finansiella systemet. Syftet med placeringen är att undvika att myndigheter upptäcker 
kontanter av olagligt ursprung. Penningtvättsmekanism är som mest utsatt under 
placeringsfasen eftersom de flesta illegala verksamheterna genererar kontant nettovinst, vilket 
är skrymmande och svårt att dölja i stora mängder. Efter att pengarna har kommit in i det 
finansiella systemet kommer skiktning som nästa fas i penningtvättsprocessen. Skiktning 
handlar om att pengarna skickas runt i världen genom olika finansiella transaktioner och på så 
sätt blir det allt svårare att följa pengarnas ursprung (Masciandro et al., 2007; Buchanan, 
2003). Offshorebanker har en viktig funktion i denna fas eftersom de har mindre strikta lagar i 
banksekretessen (Masciandro et al., 2007). Den sista fasen av penningtvättsprocessen kallas 
integration eller eftertvätt. Integration innebär att de tvättade pengarna återinvesteras i den 
legala ekonomiverksamheten genom inköp av fastigheter, verkliga företag eller investeringar i 
den finansiella sektorn (Masciandro et al., 2007). 

Penningtvätt som antas av kriminella organisationer beror på ett antal faktorer, bland annat:  

• typ och plats där tillgreppsbrott begicks,  
• mängd av tillgångar,  
• struktur och nivå av den kriminella organisationen,  
• mängden av utbildnings- yrkes - och affärsmässig bakgrund av den kriminella 

verksamheten,  
• tillgången till teknik, och kostnader för hyra av ekonomiska experter vid utarbetandet 

och genomförandet av penningtvätt (Leong, 2007).  

Många anti-penningtvättsregimer har införlivats genom antagandet av mjuka lagar, till 
exempel principerna för tillsyn av banker under Baselkommittén och rekommendationer. 
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Länderna kommer då att införliva den planerade mjuka lagstiftningens normer lokalt med 
avsikten att omvandla dem till hårda lagar på lång sikt (Mugarura, 2011). 

2.2 ANTI PENNINGTVÄTTSREGLERINGAR, STANDARDER OCH NORMER 
Flera forskare delar påståendet att organisationer och stater formas och influeras alltmer av 
världs kulturella mallar (Boli & Thomas, 1999; Drori et al., 2006; Meyer et al., 1997). Det 
innebär att den globala styrningen kännetecknas av en mjuk övergång till reglering. Världens 
tillsynsmyndigheter av alla slag skapar ofta världsordning genom frivilliga regler, det vill säga 
normer (Ahrne & Brunsson, 2004; Brunsson, 1999; Brunsson et al., 2000; Djelic & Sahlin-
Andersson, 2006; Mörth, 2004; Tamm Hallström, 2004; refererad i Hüllse & Kerwer, 2007). 
Det är dock inte normgivare i sig utan andra intresserade aktörer som gör standarderna mer 
obligatoriska. I själva verket är det, stater, internationella organisationer eller privata aktörer 
som banker och enskilda firmor, genom att godkänna standarder ökar kraftigt deras 
möjligheter till framgång (Brunsson & Jacobsson, 2000; Kerwer, 2005). 

Medlemskap i FATF är frivilligt, därför har medlemmarna alltid möjlighet att fly sanktioner 
genom att lämna organisationen. Icke-medlemmar har dock inte denna möjlighet utan riskerar 
att hamna på den svarta listan. Totalt sett så fästs sanktioner mot penningtvättsstandarder som 
så svaga att de hellre klassas som normer än tvingande regler. Trots det faktum att 
penningtvätt är ett politiskt problem som bör kräva bindande regler, behandlas det av 
tillsynsmyndigheterna som normer (Hülsse & Kerwer, 2007). 

FATF’s icke-medlemmar, för att uttrycka det i en paradox, tvingas följa normerna frivilligt. 
21 länder fanns på svarta listan under 2001. Idag finns ingen kvar på listan. Det leder till ett 
samband mellan tvång och efterlevnad. Orsakssambandet mellan tvång och efterlevnad beror 
på förändringar i ett lands beräkning av egenintresset av ökade kostnader för bristande 
efterlevnad (Sharman, 2003). 

2.3 FATF’S STRATEGI 
Ökade penningtvättmetoder kräver strategisk utformning av ett internationellt regelverk, som 
är flexibelt och anpassningsbart för att möta utmaningar för ändrade metoder av penningtvätt 
(Beekarty, 2011). FATF’s rekommendationer utgör ett av de mest framgångsrika fallen av 
icke-bindande åtgärder på området för internationellt samarbete för penningtvätt. Trots det 
begränsade medlemskapet i FATF och deras mjuka karaktär, är de grunden av det befintliga 
penningtvättparadigmet och har i stor utsträckning återspeglats i lagstiftningen i både 
medlemsländer och icke-medlemsländer (Arnone, 2010). FATF’s rekommendationer har 
allmänt erkänts som internationell standard (Gardner, 2007) och godkändes i över 182 länder 
och rättskipningsområden (Shehu, 2010). År 2011 har FATF 34 medlemsländer och två 
samarbetes territorier, Europeiska Kommissionen och Samarbetsrådet för de arabiska 
Gulfstaterna (faft-gafi.org).  

FATF’s rekommendationer tillhandahåller en komplett uppsättning av anti-
penningtvättsförfaranden. Det är känt som den globala anti-penningtvättsstandarden mot 
vilken ett lands anti-penningtvättssystem mäts. De fastställer principer så att ett land bör 
fungera och ger tillräcklig flexibilitet av genomförandet inom en rad av de grundlagsenliga 
ramarna (Johnson, 2008 b). 

Att utveckla och säkerställa genomförandet av FATF’s standarder är en pågående process. Att 
motverka penningtvätt förutsätter att man hanterar en mängd olika enheter och personer på 
nationell och internationell nivå. FATF’s rekommendationer täcker alla de åtgärder som de 
nationella systemen bör ha inom deras straffrättsliga och regelsystem, de förebyggande 
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åtgärder som skall vidtas av finansinstitut och vissa andra företag och yrken, samt 
internationellt samarbete. FATF har säkerställt sin övervakningsplan på ett effektivt sätt som 
vidtar åtgärder av nationella myndigheter (Shehu, 2010; Johnson, 2008 b). 

FATF rekommenderar staten att bevilja myndigheterna rättsliga befogenheter att identifiera, 
spåra och konfiskera tvättade pengar. För att öka mellanstatligt samarbete, rekommenderar 
FATF att nationer kontrollerar och för register över gränsöverskridande flöden och gör denna 
information tillgänglig till centralbanker och multilaterala finansiella institutioner. Länderna 
bör också dela information med relevanta rättsliga myndigheter i andra länder för att lagföra 
penningtvätt (Gardner, 2007). FATF’s standarder skall kunna fungera i olika rättsliga 
traditioner, i olika ekonomiska förutsättningar och med olika kulturers verkställighet. Detta 
kräver både en stor expertis i utformningen av standarden, men också en flexibel inställning. 
Det viktiga är att normerna ger önskat resultat och inte nödvändigtvis tillämpas på samma sätt 
(Norgren, 2004). 

2.4 FATF’S REKOMMENDATIONER 
FATF’s rekommendationer, utfärdades 1990, anger grundval av ett regelbaserat anti- 
penningtvättssystem. Det finns regler som anger att vissa typer av aktiviteter är förbjudna 
(penningtvätt för en rad brott, banksekretess arrangemang), regler som kräver vissa typer av 
regleringar (rapportera transaktioner över ett visst värde till en central tillsynsmyndighet, 
gränskontroll av likvida medel) och regler som kräver insatser från myndigheter med 
tillsynsansvar (kundkännedom, registrering, rapportering av misstänkta transaktioner). Det är, 
i ett regelbaserat system, om något inte är förbjudet och det finns ett behov så borde det 
förbjudas i alla sammanhang och alla fall. Regelbaserade beslutsfattanden är okomplicerade. 
Om något uppfyller de villkor som anges i regeln, bör då den åtgärd som angetts i regeln 
vidtas (Ross & Hannan, 2007). 

FATF har uppdaterat sina rekommendationer tre gånger för att hantera nya skyldigheter för 
bekämpning av penningtvätt. De tidigare rekommendationerna har utformats som en 
uppsättning standarder för länder med hänsyn till genomförandet enligt deras nationella 
omständigheter. Det var varken komplicerade eller krävande designer. 2003 års uppsättning 
går betydligt längre än de allmänna principerna beträffande kundkännedom, de har förstärkts 
avsevärt med detaljerade åtgärder som skall följas vid en första kontakt (Johnson, 2006). 

De viktigaste förändringarna är att de nya rekommendationerna ålägger länderna att räkna alla 
allvarliga brott som förbrott till brottet penningtvätt, som skall omfatta minst, en förteckning 
över specifika predikatbrott. Det kommer att bidra till att ge lika konkurrensvillkor, vilket är 
en fråga som har varit av vikt för både den privata och offentliga sektorn. En annan viktig 
utveckling är utbyggnaden av kundkännedom. För finansiella institutioner är de nya kraven 
fastare och mer detaljerade, men ger också en nödvändig grad av flexibilitet. 
Rekommendationerna har nu skärpta åtgärder för högre riskkunder och transaktioner, såsom 
nya krav på korrespondent banksystem och politiskt utsatt ställning. (Norgren, 2004). I ett 
antal år har FATF konstaterat en förskjutningseffekt, där penningtvättare försöker att använda 
företag eller yrken utanför den finansiella sektorn (Norgren, 2004; Ping, 2006). Därför enades 
man om att företag och yrken, till exempel: kasinon, advokater, revisorer och andra oberoende 
jurister ska omfattas av rekommendationerna (Norgren, 2004; Johnson, 2006). Den nya 
standarden kräver också viktiga institutionella åtgärder, däribland inrättandet av en finansiell 
underrättelseenhet (Financial intelligence unit – FIU). Rättsvårdande myndigheter och de 
finansiella tillsynsmyndigheterna bör ha lämpliga arbetsuppgifter och befogenheter, 
nödvändiga resurser, och effektiva mekanismer för att samarbeta och samordna i kampen mot 
penningtvätt (Norgren, 2004). 
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2.5 KUNDKÄNNEDOM ENLIGT FATF 
I alla de internationella reglerna kring anti-penningtvätt har mycket uppmärksamhet tilldelats 
efterlevnaden av kundkännedom och kundens identitet (Wit, 2007). Kundkännedom syftar till 
att samla in tillräcklig information om en kund och att sammanställa en profil av kunden 
(Koker, 2006), vilket har en mycket viktigt roll i relationen mellan en finansiell institution och 
en kund (Wit, 2007). FATF’s anti – penningtvättsrekommendationer är de ledande 
internationella normerna för sådana kundkännedomsåtgärder (Koker, 2006). 
FATF’s nya kundkännedomsprocedurer expanderar kravet om kundlegitimation och ger en 
speciell anvisning till kundkontroll (Johnson, 2005). En affärsrelation bör således säkerställas 
från begynnelsen innan den fullbordas med kunden för att nå en effektiv penningtvättsåtgärd. 
(Shehu, 2010). Det finns två olika typer av kundkännedom, den första är vid tidpunkten för 
godkännande av ett förhållande, och kundkännedom under livstiden det vill säga en relation 
med en kund. Vid tidpunkten för godkännande av en kund, måste alltid en kundkännedom 
ske. Det beror på vikten av en kund, hur intensiv kundkännedomen är. Det andra kravet på 
kundkännedom är att se till att när en relation med en kund har upprättats, kan transaktioner 
övervakas och den finansiella institutionen är övertygad om att personen eller affärskunden är 
i linje med rimliga förväntningar eller antaganden (Wit, 2007).  

2.5.1 REKOMMENDATION 5 - KUNDKÄNNEDOM 
Rekommendationen innebär att kunden måste identifieras och identiteten kontrolleras med 
pålitliga, oberoende handlingar, uppgifter eller information. Även den verklige ägaren ska 
identifieras, tänkbara åtgärder är tvungna att tas för att kontrollera identiteten på den faktiska 
ägaren så att den finansiella institutionen är säker på att den känner till vem den verklige 
huvudmannen är. Informationen bör skaffas avseende syfte och planerade form av 
affärsrelation och pågående kundkännedom ska utföras på affärsrelationen (fatf-gafi.org; 
Koker, 2006; Wit, 2007). Transaktioner måste granskas för att säkerställa att de 
överensstämmer med institutionens kunskaper om kunden, deras affärs - och riskprofil och i 
nödvändiga fall, källan till medlen (fatf-gafi.org; Koker, 2006; Wit, 2007; Shehu, 2010). Vid 
skapandet av en riskprofil bör den finansiella institutionen ta hänsyn till olika faktorer. 
Beaktning av kundens bakgrund ska ske. Avvikelser av aktiviteter med medel och typexempel 
av betalning (kontanter, banköverföring), källan till medel/tillgångar eller förekomst och 
omfattning av verksamhet såsom klass och komplexitet av en relation. Huruvida 
betalningarna kommer att göras till tredje part, samt att alla påbud kring organisationen med 
misstanke eller kunskap om eventuella risker för penningtvättsverksamheter ska rapporteras 
(FATF, 2008; Shehu, 2010). Om det finansiella institutet inte kan identifiera kunden eller få 
information om syfte och dess avsedda form av affärsförbindelsen bör det inte öppnas ett 
konto, relationsinledas i sin verksamhet eller utföra en transaktion utan avsluta det 
affärsmässiga samarbetet istället (Koker, 2006; Johnson, 2006; Wit, 2007). 

2.5.2 REKOMMENDATION 6 - POLITISKT UTSATT STÄLLNING 
Rekommendationen hänvisar att finansiella institutioner bör inte bara utföra normal 
kundkännedomsåtgärd för politiskt utsatta personer, det vill säga asylsökande (fatf-gafi.org; 
Jun & Lishan, 2009). Finansiella institut bör göra riskhanteringssystem för att avgöra om 
kunden är politiskt utsatt eller inte. De ska även inhämta ledningens godkännande innan de 
ingår affärsförbindelser med sådana kunder, använda rimliga insatser för att fastställa källan 
till förmögenheten, finansieringskällan och bedriva skärpta fortlöpande övervakningar av 
affärsförbindelsen (fatf-gafi.org; Koker, 2006). Individer som tidigare har haft viktiga 
offentliga funktioner i ett främmande land (till exempel statschefen, ledande politiker, högre 
regeringstjänstemän, rättsliga och militära tjänstemän eller ledande befattningshavare i statligt 



 

MAGISTERUPPSATS, MITTUNIVERSITETET   KRISTOF, E. M. & NILSSON, M. 

8 

 

ägda företag eller viktiga politiska partitjänstemän) kommer att finnas med i 
riskhanteringssystemet vid asylsökande (Koker, 2006). 

2.5.3 REKOMMENDATION 7 - KORRESPONDENTBANKVERKSAMHET 
Rekommendationen pekar på att finansiella institut är skyldiga att även förutom den normala 
kundkännedomsåtgärden, utföra gränsöverskridande korrespondentbanksförbindelser där 
liknande företag finns och göra extra kontrollinsatser på dem (fatf-gafi.org; Jun & Lishan, 
2009). En korrespondentrelation innefattar även att underhålla leverantörsskulder via konton. 
Finansinstitutet bör vara förvissat om, att deras kund har utfört alla de normala 
kundkännedomarna som kan tillhandahålla relevanta kunduppgifter, på begäran av 
korrespondentens finansinstitut (fatf-gafi.org; Shehu, 2010).  

2.5.4 REKOMMENDATION 8 - NYA TEKNIKERNA OCH ICKE ANSIKTE MOT ANSIKTE FÖRETAG 
Eventuella hot mot penningtvätt som härrör från ny eller utvecklad teknik som kan användas 
för att täcka den verkliga kundens identitet ska särskilt uppmärksammas (fatf-gafi.org; Jun & 
Lishan, 2009). Finansinstituten måste ha riktlinjer och rutiner för att åtgärda eventuella risker 
som är förknippade med ”icke-ansikte mot ansikte” affärsrelationer eller transaktioner. Dessa 
riktlinjer och rutiner ska tillämpas vid upprättandet av kundrelationer och när man arbetar 
med fortlöpande kundkännedom. Exempel på ”icke-ansikte” transaktioner inkluderar: 
affärsförbindelser som ingås via internet eller på annat sätt, till exempel. via post, tjänster och 
transaktioner över internet. Det inkluderar även handel med värdepapper av icke-
professionella investerare via internet eller andra interaktiva datortjänster (fatf-gafi.org). 

Under de senaste åren har kunder blivit alltmer villiga att överföra fonder på nätet, och 
använda POS (Point of Sale) i arbitrage transaktioner för att kringgå reformen för ATM-
tjänster. Kundens enda bevisliga överensstämmelse är registrerad information som lämnas av 
kunden i samband med öppnandet av konton. Detta är absolut inte överensstämmande med 
riktigheten och tillförlitligheten av kundkännedomskrav. Tyvärr finns ännu inga möjliga 
metoder för att fastställa den verkliga identifieringen av kunder på nätet och ha uppsikt över 
deras online-transaktioner (Jun & Lishan, 2009). 

2.5.5 REKOMMENDATION 9 - TREDJE PART OCH INLEDARNA 
Rekommendation ger anvisningar om att länderna har möjlighet att tillåta de finansiella 
instituten att förlita sig på mellanhänder, eller annan tredje part, till att utföra 
kundkännedomsåtgärden eller införa tjänsten under vissa villkor (fatf-gafi.org; Jun & Lishan, 
2009). 

2.5.6 REKOMMENDATION 10 - DOKUMENTERING 
Inrådan till att finansiella institutioner ska ha kvar alla nödvändiga uppgifter om inhemska och 
internationella transaktioner i minst fem år, så att de snabbt kan lämna förfrågningar till de 
behöriga myndigheterna. Registren måste vara tillräckliga så att enskilda transaktioner ska 
kunna rekonstrueras och vara bevismaterial för åtal av brottslig verksamhet om så krävs. De 
ska även föra register över de identifieringsuppgifter som erhållits genom 
kundkännedomsprocesser (till exempel kopior eller uppgifter om offentliga 
identitetshandlingar som pass, ID-kort, körkort eller liknande handlingar), filer, konton och 
affärskorrespondens i minst fem år efter det att affärsförbindelsen avslutas. 
Identifieringsuppgifter och transaktionens poster bör vara tillgänglig på lämplig myndighet 
(fatf.gafi.org; Koker, 2006). 

2.5.7 REKOMMENDATION 11 - OVANLIGA TRANSAKTIONER 
Rekommendationen hänvisar till transaktioner eller mönster av transaktioner som överskrider 
vissa gränser. Mycket hög omsättning på konto som är oförenligt med storleken på balans 
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eller transaktioner som faller utanför av det regelbundna mönstret av kontots verksamhet, 
ovanligt eller ofördelaktigt förtida inlösen av en försäkring, ovanlig anställning av en 
mellanhand i samband med några vanliga transaktioner eller finansiell verksamhet, såsom 
betalning av fordringar eller hög provision till en ovanlig mellanhand, ovanligt betalningssätt, 
till exempel kontantinlösen eller någon som helst inblandning av någon person som omfattas 
av internationella sanktioner (fatf-gafi.org; Shehu, 2010). Finansinstituten är skyldiga att 
undersöka transaktionens bakgrund, syftet av sådana transaktioner och framföra sina slutsatser 
skriftligt. De är även skyldiga att hålla sådana fastställanden tillgängliga för behöriga 
myndigheter och revisorer i minst fem år (fatf.gafi.org).  

2.5.8 REKOMMENDATION 12 - UTSEDDA ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG OCH YRKEN  
Icke finansiella företag och yrken är skyldiga att uppfylla de krav som anges i 
rekommendation fem. Rekommendationerna gäller exempelvis advokater, revisorer, 
bokföringsfirmor, skatterådgivare, kasinon, fastighetsmäklare och återförsäljare av ädla 
metaller. (fatf.gafi.org; Johnson, 2006). 

2.6 EU DIREKTIV OCH PENNINGTVÄTTSLAGEN 
Penningtvätt i Sverige regleras av penningtvättslagen och baseras på EU:s tredje 
penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder (penningtvatt.se). Det tredje 
penningtvättsdirektivet, 2005/60/EG, bygger, liksom tidigare direktiv, i huvudsak på de 
rekommendationer som utfärdats av FATF. Det nya direktivets krav är i detta avseende mer 
detaljerade än tidigare. Begreppet kundkontroll innebär, förutom utvidgade krav på 
identifiering av kunden, även krav på att affärsförbindelsens syfte och art skall klargöras. 
Vidare skall affärsförbindelsen ständigt följas upp, så att de transaktioner som utförs 
motsvarar det som är känt om kunden vad gäller till exempel affärs – och riskprofil. Hur 
omfattande åtgärder som behöver utföras beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. 
De ska under alla förhållanden vara lämpliga med hänsyn till riskerna. Direktivet innehåller 
även utökade krav vad gäller kundkännedom på det sättet att den så kallade verkliga 
förmånstagaren – den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en kund, skall 
identifieras. Personer i politiskt utsatt ställning bosatta utomlands skall identifieras och 
affärsförbindelser eller transaktioner med sådana föranleda en skärpt kontroll. Ett uttryckligt 
förbud mot anonyma konton eller motböcker har vidare införts i direktivet (SOU 2007:23). 

I Sverige finns ungefär 15000 företag och fysiska personer som är yrkesverksamma i de 
branscher som lagen omfattar (finanspolisen, 2010). Genomförandet av det tredje direktivet i 
Sverige var ganska långsamt, vilket kan förklaras av det faktum att penningtvätt inte anses 
vara ett självständigt brott, bara avgifter för förbrott bedrivs (Bergström et al., 2011). 

2.7 KONTROLL AV MEDLEMSLÄNDER  
FATF förväntar sig av varje medlemsstat att lägga fram en rapport som ska innehålla de 
enskilda medlemsländernas åtgärder om hur de genomfört rekommendationerna (Gardner, 
2007). Rekommendationerna ska iakttas utifrån alla väsentliga kriterier (Jonson, 2008). 
Efterlevnadsnivån för varje rekommendation finns i varje lands ömsesidiga 
utvärderingsrapport. En granskningsgrupp lämnar uppgifter om vad som behövs för att 
förbättra situationen och betygsätter den nuvarande nivån för varje rekommendation (Johnson, 
2008 b). För varje rekommendation finns det fyra möjliga efterlevnadsnivåer: 

• C- Kompatibel: Rekommendationen är fullt iakttagen för alla väsentliga kriterier. 
• LC- Till stor del kompatibel: Det finns bara mindre brister, med en stor majoritet av de 

väsentliga kriterier som uppfylls helt. 
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• PC - Delvis kompatibel: Landet har tagit några mer omfattande åtgärder och uppfyller 
några av de grundläggande kriterierna. 

• NC- Uppfyller inte kraven: Det finns stora brister, med en stor majoritet av de 
grundläggande kriterierna som inte uppfylls. 

• NA- Ej tillämplig Ett krav eller del av ett krav gäller inte, på grund av den strukturella, 
rättsliga eller institutionella funktionerna i ett land t.ex. en viss typ av finansiell institution 
finns inte i det landet (FATF, 2004, 2009; fatf-gafi.org) 

Uppföljning och utvärdering är nyckeln till FATF’s framgång, vilket ger klart definierade 
standarder och kartlägger brister mellan verklighet och normer, som leder till regelbunden och 
detaljerad feedback (Gardner, 2007). Betygsättningen av efterlevnaden av 
rekommendationerna återfinns i ”Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 
Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations” (fatf-gafi.org).  

Jonson (2008 b) relaterar att rekommendationernas efterlevnadsnivåer har fallit efter 2003. 
Länder kan vara ovilliga eller oförmögna att genomföra förändringarna eller så kan de vara 
resistenta mot förändring. Även om de är villiga, så genomförs FATF’s kraven långsamt. 
 
Verhage (2009) hävdar att trots en kontinuerlig global politik om penningtvätt och de krav 
som ställs på den privata sektorn, genererar brottsbekämpningen jämförelsevis ett svagt 
resultat. Undersökningarna visade att den upplevda risken för icke-rapportering är mycket hög 
i Belgien och Frankrike och antalet fällande domar i USA är relativ låga.  

2.8 FINANSIELLA VERKSAMHETER 
Internationella valutafonden (IMF) 2001, 2003 och Världsbanken, har uppskattat att cirka 2-
4% av världens BNP kommer från olagliga källor. Med den takten är penningtvättsflödet på 
den globala marknaden mellan $ 2000 och $ 2500 billioner på årsbasis (Walker, 1999, 2004, 
2007).  

Finansiella verksamheter är de mest utnyttjade instrumenten som ägnar sig åt penningtvätt. 
Detta beror på flera orsaker. Finansiella verksamheter kan erbjuda flera olika tjänster, till 
exempel lån, rabatt, utländsk valuta, avveckling, och liknande. I den globala ekonomin och i 
den integrerade finansiella marknaden, är överföring av medel över internationella gränser 
bekväm och snabb. Dessutom existerar principen om banksekretess i nästan alla länder (He, 
2010). 

Företagen inom den finansiella sektorn tvingas följa en stor mängd nya rättsliga skyldigheter. 
De är avsedda i ett omfattande nät av garantier och kontroller som har det yttersta syftet att 
upptäcka penningtvättsverksamhet där den förekommer, och förhindra kriminella från att 
behålla den ekonomiska vinningen av sina brott (Davies, 2007). Finansiella institut måste 
kunna minska risken för att bli involverade i penningtvätt genom att ha en förståelse av 
kontoaktiviteter hos sina kunder. De måste kunna identifiera transaktioner som faller utanför 
regelbundet mönster av en kontoverksamhet. Bankerna bör ha system för att upptäcka 
ovanliga eller misstänkta aktiviteter och/eller transaktioner (Wit, 2007). De flesta finansiella 
institutioner rättar sig efter krav, enligt nationella lagar, att följa kundkännedomsprocedurer. 
De rättsliga kraven kan ligga i allmänna finansiella lagar, men inrättas oftare genom en 
särskild anti – penningtvättslag och regel. Dessa regleringar och lagar är i allmänhet grundade 
på FATF’s rekommendationer (Koker, 2006). 

Banken åtar sig en kostsam övervakning och rapporteringsprocess eftersom regeringarna 
bötfäller dem om bankerna inte rapporterar misstänkta transaktioner (Takáts, 2009). 
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Masciandaro (1999) tar upp problemet, att det är svårt att göra en ekonomisk analys av 
penningtvätt, som sammanfattas i fem punkter (refererad i Takáts, 2009). För det första, att 
kommunikationen är grov mellan banken och regeringen. Banken kan inte kommunicera i en 
kort rapport om alla de lokala informationer som den har. För det andra, att bankens 
incitamentsrapporter är grova. Banken bötfälls bara för det falska och negativa, det vill säga 
för att det inte rapporterats transaktioner som senare leder till penningtvätt. Tredje, banken är 
alltid osäker om affärens sanna natur, varje transaktion kan vara en potentiell penningtvätt. 
För det fjärde så har banken dubbla uppgifter, de övervakar och rapporterar alla misstänkta 
transaktioner. Slutligen, bankens information, det vill säga dess signal om transaktionen inte 
kunde kontrolleras i efterhand, eftersom den lokala informationen vid tidpunkten för domen 
inte kan upprepas senare (Takáts, 2009). Definitionen av en kund påpekas även som en 
svårighet för finansiella institutioner. Ett annat problem för ett finansiellt institut är att 
övervaka transaktionen. Detta är endast möjligt efter genomförandet av en transaktion, 
eftersom det är alltför arbetsintensiv, vilket innebär alltför stora kostnader för bankerna (Wit, 
2007). 

Finansinstituten har en central roll i kampen mot penningtvätt. Ett effektivt rapportsystem 
beror på viljan eller bankernas profession att klara sig mot penningtvätt. Finansinstituten 
tillämpar strategi, ett optimalt avtal under olaglig verksamhet som ökar dess vinstmaximering 
och tar risker för att klara av anti - penningtvättsåtgärder eftersom sannolikheten att bli 
upptäckt är låg (Araujo, 2008). 

De finansiella institutionernas strukturella hinder gör också efterlevnaden ganska 
problematisk. Detta på grund av att bankerna inte strukturellt kan skilja sig från transaktioner 
med legala vinstinriktade bakgrunder mot transaktioner som kopplades till brott (Ganguli, 
2010). 

Sverige anses officiellt vara ett förtröstansfullt land där penningtvätt inte står i centrum. 
Sverige är således irrelevant, men ändå strategiskt viktig i det internationella finansiella 
systemet (Bergström et al., 2011). 

Samtidigt är finansiella institut i Sverige utsatta för brottslig verksamhet på grund av bristen 
av tillräckliga säkerhetsåtgärder och övervakningssystem. Banker använder sig inte av ett 
elektroniskt övervakningsprogram i syfte att avslöja penningtvätt. Bankerna är duktiga på att 
övervaka internationella transaktioner, men de övervakar inte nationella överföringar (Cornell 
et al., 2006). Det finns också brister i det rättsliga systemet som gör det möjligt för oseriösa 
företag att överföra pengar till brottslingar med hjälp av det vanliga banksystemet 
(Magnusson, 2009). Det största problemet är dock bristerna i Sveriges förebyggande 
regleringar. Svenska banker lyckas inte fullständigt i sitt arbete med kundkontroll och 
kundkännedom, vilket försvagar deras förmåga att hjälpa rättsväsendet. Anställdas 
bakgrundskontroll är också otillräcklig. Vidare är kontrollen av informella växlings- och 
överföringskontor bristfällig. Överföringarna görs i huvudsak anonymt och med mycket 
begränsad bokföring, vilket skapar uppenbara risker för penningtvätt (Cornell et al., 2006).  

2.9 ICKE FINANSIELLA VERKSAMHETER 
År 2003 utvidgade FATF sina fyrtio rekommendationerna till verksamheter utanför den 
finansiella sektorn. Orsaken var att penningtvättsmetoderna hade förändrats under de senaste 
decennierna (Johnson, 2006). FATF ansåg att vissa yrkesgrupper så som advokater, notarier, 
revisorer och andra oberoende yrkesutövare är sårbara för penningtvätt på grund av deras 
yrke, som kan kopplas till flera skäl (Ping, 2006). Den första anledningen är att finansiella 
institutioner gjort arbetet svårare för penningtvättare. För att undvika gällande åtgärder, har 
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penningtvättare varit tvungna att utveckla mer komplexa system. De vänder sig till advokater, 
revisorer och andra yrkesgrupper för att hjälpa dem att minimera misstankar kring deras 
kriminella verksamhet (He, 2010). Den andra anledningen är att revisorer, advokater och 
andra oberoende yrkesutövare erbjuder ett brett utbud av tjänster med nära anknytning till 
ekonomisk verksamhet. Framför allt så kan advokater bidra till att tillfredsställa de 
grundläggande målen för tvättprocessen. De kan omvandla kontanter till andra mindre 
misstänksamma tillgångar, som exempelvis bankkonton eller fast egendom. De kan hjälpa till 
att dölja den verkliga källan till medlen, genom att inrätta komplexa företags hierarkier, 
upprättande av offshore konton, eller genom att använda sig av den lagliga förvaltarens roll 
och åkalla advokat- klient privilegium (Schneider, 2006). För det tredje, så är revisorer, 
advokater och andra oberoende yrkesutövare starkt reglerade av yrkesetik och disciplin, och 
de har respektabla sociala statusar. Det är osannolikt att misstänka om dessa yrkesmän gör 
affärer för sina kunder. För det fjärde, så råder det tystnadsplikt i nästan alla länder, därför 
behöver kunderna inte oroa sig för att deras brottsliga sysselsättning kommer att avslöjas av 
dessa yrkesgrupper (Ping, 2006; He, 2010). Revisorer och advokater som är ovilliga att stödja 
brottslingar, kan omedvetet delta i penningtvättssystemet (Ping, 2006; He, 2010).  

Den föreslagna förändringen kommer kräva att advokater visar sina klients handlingar, med 
misstänksamhet från början. Detta kommer leda till att advokater är tvungen att göra rimliga 
förfrågningar för att kunna fullgöra sina nya skyldigheter. Tillvägagångssättet kommer 
troligen inte tilltala den uppriktighet som krävs i varje advokat- klient förhållande, där det är 
viktigt att all information som utbyts i förtroende används för att skydda kunderna rättsliga 
intressen i stället för arbete mot dem. På grund av lagen om sekretess och klientsekretess 
anses det finnas starka skäl för regeringen att separera reformen från advokatyrket (Johnson, 
2005). 

Medlemsländer har olika regleringar avseende icke finansiella verksamheter och tillhörande 
professioner (Takáts, 2009). Medan de flesta länder erkänner FATF’s rekommendationer som 
den mall som förlaga till sina egna system har vissa länder valt att gå längre än de uppmanas 
att gå, medan andra fortfarande är en bit bort. Australien är ett exempel på ett land som har 
modellerat sin nationella regim nära på FATF’s miniminormer så att revisorer kommer att 
omfattas av anti- penningtvättsansvar om de ägnar sig åt noggrant definierade av klientens 
pengar i den relaterade verksamheten. USA har fortfarande en bit kvar för att komma ikapp 
där revisorer och andra typer av professionella rådgivare fortfarande är helt utanför 
tillämpningsområdet för förordningen. I andra änden av skalan har den brittiska gått mycket 
längre. Inte bara revisorer och skatterådgivare omfattas av hela skalan utan den juridiska 
definitionen av penningtvätt sträcker sig så att den omfattar alla brott i lagboken (Davies, 
2007).  

Kina har också ett allvarligt problem att tillämpa FATF’s standarder av utsedda icke-
finansiella företag och yrken. Återförsäljare, i ädla metaller och stenar, advokater, notarier, 
fastighetsmäklare och företag som utför tjänster, är inte skyldiga att upprätta program mot 
penningtvätt. Inte heller är de skyldiga att ägna särskild uppmärksamhet åt affärsförbindelser 
och transaktioner, där personer från eller i länder som inte tillämpar rekommendationerna 
tillräckligt enligt FATF (Ping, 2008).  

2.10 TILLSYNSMYNDIGHETER 
Ett grundläggande mål för den statliga tillsynen är att den skall utgöra ett tydligt och effektivt 
förvaltningspolitiskt instrument som bidrar till kontroll och genomförande av de beslut 
regering och riksdag fattat. Tillsynen berör närmast företag som är av brottsförebyggande art 
och berör i egentlig mening inte den näringsverksamhet som bedrivs (SOU 2007:23, s. 15).  
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Tillsynsmyndigheterna förväntar sig av den privata sektorn att upptäcka, rapportera och 
förhindra penningtvätt (Abel & Gerson, 2007). Tillsynsansvariga har utmaningen att ge råd 
om genomförandet av ett effektivt riskhanteringssystem som är, å ena sidan, prisvärda, 
realistiska och stödjande av verksamheten å andra sidan, se till att lagen följs. 
Tillsynsmyndigheterna tolkar ofta sina nationella lagar med hänvisning till relevanta 
internationella principer och normer (Koker, 2006). Myndigheterna måste också odla ett 
klimat av samarbete med den privata sektorn, för att uppmuntra en känsla av att alla bidrar till 
ett gemensamt mål (Davies, 2007). Tillsynsmyndigheterna bör ta hänsyn till de risker för 
penningtvätt vid varje fas av tillsynsfunktionen (Shehu, 2010), men nationella 
tillsynsmyndigheter föredrar oftast att undvika regler som medför ökade kostnader för 
nationella företag (Simmons, 2001).  

De mjuka reglerna om kundkännedom som kräver att penningmakare ska rapportera misstänkt 
verksamhet till tillsynsmyndigheterna utgör ett direkt hot mot grundläggande konkurrenskraft. 
Utvecklingsekonomier kan vara ännu mer resistenta. Banksekretess i kombination med lös 
tillsyn kan vara en attraktiv utvecklingspolitik för ett stort antal mindre resurssvaga länder och 
territorier. För att få fart på en internationell sektor för finansiella tjänster, har viss jurisdiktion 
inrättat enkla regler för bolagsordning, så som att inga registreringskrav för större kontanta 
transaktioner krävs. Ju färre länder som är villiga att tillhandahålla sådana tjänster med 
minimal kontroll, desto bättre villkor kommer dessa jurisdiktioner sannolikt att utvinna från 
”investerare” (Simmons, 2001).  

I Sverige är Finansinspektion (FI) den enda myndighet som pekats ut i författningen som 
tillsynsmyndighet när det gäller iakttagandet av penningtvättslagen och finansieringslagen 
(SOU 2007:23, s. 168). FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden i 
syfte att det finansiella systemet fungerar effektivt och stabilt, samt bidrar till 
konsumentskyddet inom det finansiella området (fi.se). De har tillsynsansvaret för banker, 
värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, börser och auktoriserade handelsplatser för 
värdepappershandel. Vidare har de fullmakt att utfärda föreskrifter och utger dessutom 
allmänna råd (Nilsson, 2005, s. 74). FI åläggs tillsynsuppgifter enligt penningtvättslagen 
beträffande viss icke-finansiell verksamhet så som till exempel skatterådgivare, revisorer 
vissa oberoende jurister, tillhandahållare av tjänster till bolag och så vidare (SOU 2007:23, s. 
173).  

Finansinspektion har utfört en undersökning med fokus på EU:s sanktionsförordningar som 
resulterade i att det finns en risk för bristande efterlevnad. Risken beror dels på grund av att 
finansiella företag inte använder tillräckliga åtgärder för att hålla sig uppdaterade om 
bestämmelserna, dels på grund av att de kontrollerar en alltför begränsad krets av personer. I 
samma undersökning har också konstaterats att förbättringar behövs i rapporteringen till 
Finanspolisen avseende misstänkt penningtvätt. I undersökningen konstateras att företagens 
rutiner är sådana att företagen riskerar att genomföra sina granskningar långt efter att 
sanktionsförordningen ändrats eller att företagen missar nya sanktionsförordningar. Alla 
företag bör ha rutiner som säkerställer att man varje dag tar del av ny information om vilka 
revideringar och komplement som har utförts i förordningarna (Finansinspektion, 2011).  

2.11 PENNINGTVÄTTSRAPPORTERINGAR I SVERIGE 
I Sverige kommer varje år omkring tiotusen penningtvättsrapporter in till Finanspolisen 
(FIPO) från verksamhetsutövare runt om i landet, främst från storstadsområdena (BRÅ; 2011, 
s. 11). Finanspolisen mottog 9137 penningtvättsanmälningar under år 2009 (finanspolisen.se). 
Antalet anmälningar rörande penningtvätt i Sverige femdubblades mellan åren 1996 och 2000 
från ca 500 anmälningar till över 2500 anmälningar (Bergqvist, 2007, s. 69). Under 2010 
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rapporterades 12218 misstänkta transaktioner till Finanspolisen, vilket är en ökning med 3081 
mot 2009. Utvecklingen ser ut att hålla i sig och Finanspolisen förväntar sig en ökning av 
antalet rapporter även under 2011 (finanspolisen, 2010). Ökningen av antalet anmälningar är 
sannolikt en följd av en ökad uppmärksamhet kring fenomenet (Bergqvist, 2007, s. 69).  
 
Alla dessa rapporter registreras i FIPO’s penningtvättsregister. Vissa rapporter undersöks mer 
noggrant än andra och kan leda till att FIPO upprättar underrättelseuppslag som skickas till 
relevanta myndigheter, till exempel Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och olika delar inom 
Polisen. Dessa underrättelseuppslag i kombination med annan information kan i 
förlängningen resultera i att de mottagande myndigheterna inleder skatterevisioner, 
utredningar eller förundersökningar (BRÅ, 2011, s. 11). FIPO är en enhet inom 
Rikskriminalpolisen som tar emot rapporter om penningtvätt (Brå, 2010, s. 37) och vid behov 
begärs ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om penningtvätt. Finanspolisen får 
även förfrågningar från internationella myndigheter och organ som vill ta del av viss 
information. En del av de internationella förfrågningarna måste, enligt överenskommelser 
med andra länder, prefereras i förhållande till andra inkomna ärenden (BRÅ, 2011, s. 60). Det 
gäller förfrågningar inom ramen för datanätverket FIU.net och Egmont-samarbetet. Det 
sistnämnda är ett internationellt samarbetsorgan för olika länders Financial Intelligence Units 
(FIU) med syfte att skapa direkta kontakter mellan enheterna för att utbyta effektiv 
information. Sveriges FIU är Finanspolisen (BRÅ, 2011, s. 60).  
 
Wang (2011) påpekar i sin rapport att rapporteringen av misstänka transaktioner i Sverige inte 
är tillräckliga. Det kan bero på att en liten överföring inte rapporteras av aktörer, på grund av 
brist på resurser. Omfattningen av kommunikationen mellan Finansinspektionen och 
överföring av aktörens kapital kan betecknas som tämligen begränsad. Några av de ansvariga 
har begränsade språkkunskaper. FI bedömer att översättnings och tolkningskostnaderna som 
behövs för tillräckliga övervakningar, vida överstiger de avgifter som betalas av 
överföringsoperatörerna (Kredittilsynet, 2008, s. 13, refererad i Wang, 2011). 

2.12 FÖRESTÄLLNINGAR  
Eftersom kundkännedomsrekommendationerna är hörnsten i FATF’s strategin antar vi att 
graden av kundkännedomsrekommendationernas efterlevnadsnivå påverkar graden av 
samtliga rekommendationers efterlevnadsnivå. Vi förmodar att det finns ett samband mellan 
samtliga rekommendationers medelvärde i jämförelse med kundkännedoms-
rekommendationernas medelvärde. 

Ovanstående resonemang har styrt oss till följande föreställning: 

• Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena för de totala antalen 
rekommendationer gentemot kundkännedomsrekommendationer. 
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3. METOD 
Det här kapitlet tar upp de utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen; vilken metod 
som använts, förståelse inom ämnet och vilka källor vi använt oss av. 

3.1 VAL AV KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 
Vi har valt till stor del att använda oss av vetenskapliga artiklar som källor. Vetenskapliga 
artiklar innehåller ofta gedigna undersökningar och tester av hypoteser, något som är lämpligt 
inom vårt område och de är även den källa man kan hitta de senaste rönen i (Patel & 
Davidson, 2003, s. 33). Vid sökning efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av 
databaserna för företagsekonomi på Mittuniversitetet i Östersund, Emerald och Business 
Source Premier. I det här fallet vet vi av erfarenhet att det finns material på just begreppet 
money laundering då vi läst artiklar om detta på våra metodkurser. Därför har vi valt att 
använda följande sökord: money laundering, customer due diligence, CDD, FATF, Sweden. 
De flesta sökningar vi gjort har resulterat i ett stort urval av böcker och artiklar.  

Vi har försökt minimera felkällor genom att ej använda oss av hemsidor som vi inte känner 
till eller kan lita på. Vi har använt statliga myndigheters hemsida så som riksdagen och 
finanspolisen. Vi har även till viss del använt oss av FATF’s hemsida. Denna information har 
vi använt till sakfrågor där vi kan anta att deras professionalism torde hindra dem från att 
komma med missvisande information. 

Eftersom vårt valda ämne är ett alltid föränderligt område så har tidssambandet också varit 
viktigt för oss. Vi har använt oss av färska lagar och standarder för att inte få inaktuell 
information och även den största delen av litteraturen vi använt är skriven på 2000-talet 
bortsett från några enstaka artiklar. I de fallen har vi tagit med dem för att de blivit flitigt 
refererade i ett antal andra nyare artiklar och uppfattas som användbara och relevanta, som 
fallet med Mitchell et al. (1998). 

Vi har även använt litteratur som behandlar penningtvätt. Främst är det böcker som behandlar, 
regleringar, lagtext och standarder, men även en del läroböcker. Detta har vi använt oss av för 
att få en bättre förståelse för reglering av kundkännedom, bredda vår kunskap om FATF’s 
granskningschecklista samt för att få fler olika källor och synsätt. Trots att läroböcker inte är 
där man hittar särskilt djupgående forskning är det där man kan hitta en sammanställning av 
kunskap på ett område (Patel & Davidson, 2003, s. 33), vilket vi anser är en fördel. För att 
hitta användbar litteratur till vår teoretiska referensram har vi använt oss av både bok- och 
artikelsökningar. När vi sökt litteratur har vi utgått från det centrala begreppet för vår uppsats; 
kundkännedom bland FATF’s medlemsländer i granskningschecklistan. Eftersom 
kundkännedomen är en liten, men dock ändå betydlig, del av checklistan och granskningen 
finns inte många böcker på bara detta område. När vi sökt böcker i biblioteket har vi istället 
använt oss av bredare sökord, också för att få fram stadgar och lagar. Vid sökningen i 
Mittuniversitetets bibliotek, för sökning på böcker, har vi därför använt följande sökord: 
penningtvätt, money laundering och ekonomisk brottslighet.  

3.2 VAL AV FORSKNINGSMETOD  
Utifrån vår frågeställning har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning för att på 
bästa sätt besvara vår fråga och därmed syftet med denna studie. Metoden rekommenderas om 
man söker efter ett resultat gällande större grupper då det är viktigt att kunna sätta siffror på 
resultatet (Eliasson, 2010, s. 30). Vi har använt oss av teorier från tidigare forskning om 
penningtvätt och dess olika aspekter. Vi har sedan utformat intresseinriktningar, om att vissa 
skillnader finns i kundkännedom mellan FATF’s - ländernas granskningschecklistor. Vi 
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använder en undersökningsdesign som kan ses som en survey undersökning då vi samlar in 
data från flera fall under en speciell tidpunkt, på ett kvantitativt sätt och slutligen kommer vi 
att studera sambandsmönster med variablerna (Bryman & Bell, 2006, s. 65). Vi har valt den 
totala populationen av medlemsländer i organisationen FATF. Vi har sedan bearbetat våra 
data i Excel med hjälp av kodning och slutligen har vi analyserat resultatet genom T-test med 
hjälp av statistikprogrammet SPSS. Dessutom har vi för att tydligt kunna jämföra och 
presentera de empiriska datamaterialen använt av oss två stapeldiagram.  

3.3 DEDUKTIVT ANGREPPSSÄTT OCH PERSPEKTIV 
I den här studien så har vi valt att utgå från existerande teorier. Detta anser vi vara ett lämpligt 
val då området är forskat på och det finns existerande teorier att utgå ifrån. Prövningen av 
teorier innebär att man har ett deduktivt angreppssätt (Ruane, 2004, s. 62). Den deduktiva 
ansatsen innebär att man utifrån dessa teorier skapar hypoteser som man sedan empiriskt 
granskar (Bryman & Bell, 2006, s. 23).  

Det sista steget inom deduktion är dock induktion, vilket är motsatsen; man går från empiri 
till teori (Bryman & Bell, 2006, s. 23). Det innebär att när vår analys är färdig kopplar vi 
tillbaka resultaten till teorierna och kan på det viset styrka eller omforma teorierna. Då det 
inte finns mycket jämförande forskning mellan länderna anser vi att vi kan bidra till att 
upptäcka nya företeelser. Men eftersom vi utgår från redan befintliga teorier är vårt 
angreppssätt naturligtvis deduktivt, och eventuella inslag av induktion är ett resultat av den 
deduktiva ansatsen. 

När det kommer till vems perspektiv vi skriver utifrån är det inom forskningen viktigt att vara 
medveten om att forskarens perspektiv påverkar studiens karaktär. Det är viktigt för läsaren 
att vara medveten om det perspektiv författaren har (Bjereld et al., 2009, s. 17). I vår studie 
har vi valt ett perspektiv utifrån FATF’s medlemsländer. Detta tycker vi är tydligt eftersom vi 
vill visa på skillnader mellan anmärkningarna i FATF - ländernas checklistor. Det betyder att 
när vi gör vår undersökning och analyserar kommer vi att se det utifrån FATF’s ögon. Vi är 
intresserade av varför det finns skillnader mellan länderna och hur de uppfyller kraven om 
kundkännedom enligt FATF’s granskningschecklista. 

3.4 URVAL OCH BORTFALL 
Då populationen består av medlemsländer i organisationen FATF finns det rekommendationer 
på vilken information som länderna måste redovisa i sina granskningschecklista. Dessa 
rapporter är offentliga, därav var det inget problem att få access till de data som behövdes för 
att genomföra undersökningen. Eftersom undersökningen genomfördes med ett totalurval 
uppstod det inte externa bortfall. Avgränsningar minskade populationen vilket hjälpte att 
undersöka alla enheterna i mål populationen. Däremot uppstod det internt bortfall då enskilda 
uppgifter saknades när informationen inte varit tillgänglig i checklistorna. En sådan situation 
uppstod exempelvis vid NA ”ej tillämplig” i listorna då kravet eller en del av kravet inte 
gällde för landet. Internt bortfall var inte ofta förekommande i listorna men kan ha påverkat 
resultatet. 

3.5 UNDERSÖKNINGSMETOD  
För att våra data skall vara relevant för undersökningen krävs att problemformuleringen ligger 
som grund för valet av metod. Då den mest relevanta metoden fastställs innefattar detta bland 
annat vilken population och teknik som skall användas (Patel & Davidson, 2003, s. 53). Rätt 
undersökningsmetod ökar därmed undersökningens trovärdighet och validitet, vilket innebär 
att insamlad data beskriver vad studien verkligen avser att undersöka (Bell, 2006, s. 117). 
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Vårt val av undersökningsmetod är en viktig del för studies tillförlitlighet. Nedan följer de 
metodval som gjorts kring studien samt de länder som ämnas undersökas. 

3.5.1 INFORMATIONSINSAMLING 
En av de mest långtgående beslut vad en forskare måste göra är att besluta på vilket sätt 
uppgifterna kommer att samlas in (Floyd, 2002, s. 58). Till vår studie kommer vi att använda 
sekundära datakällor. Sekundärdata baseras i första hand på FATF’s utvärderingsrapporter 
samt böcker och vetenskapliga artiklar från Mittuniversitetets databas som berör ämnet. Vid 
utförande av studiens datainsamling har vi även beaktat de begränsningar som omger studien, 
det vill säga att vi inte kunde hitta fler utvärderingsrapporter från FATF, bara de som 
offentliggjordes.  

3.5.2 INNEHÅLLSANALYS 
Utifrån vår studies syfte krävs att information hämtas från offentliga rapporter. Denna realitet 
utgör källan till valet av undersökningsmetod, innehållsanalys. En sådan undersökningsmetod 
används således för att vetenskapligt analysera dokument (Olsson & Sörensson, 2007, s. 129). 

Vidare avsåg vi att följa ett typisk vetenskapligt tillvägagångssätt, analysen kan således 
upprepas av olika forskare och ge samma resultat (Johansson-Lindfors, 1993, s. 114). 

Genom Innehållsanalysen summerade vi resultatet och data hellre än att fokusera på enskilda 
detaljer, vilket styrkte den kvantitativa (Neuendorf, 2002, s. 15). Studiens problemformulering 
och syfte utgår från att söka data från offentliga rapporter. För att detta ska vara möjligt måste 
insamlad data vara mätbar, vilket resulterar i att studien har en manifest ansats. 

 

Figur 1: Innehållsanalysens process. Egen bearbetning av Neuendorf (2002, s. 50) 

3.5.3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Vid genomförandet har vi tagit fram FATF’s samtliga utvärderingsrapporter, dessa finns 
tillgänglig på organisationens hemsida (fatf-gafi.org). Vi gick igenom de 34 
medlemsländernas rapporter (Bilaga 1) som utfärdades mellan år 2005-2011. I nästan alla 
rapporter hittade vi en sammanställd checklista för respektive land där det framgick vilken 
överensstämmelsenivå landet fick. Vid undersökningens genomförande beaktade vi vilka 
kriterier FATF förväntar sig av varje medlemsstat att lägga fram.  

För varje rekommendation finns det fyra möjliga efterlevnadsnivåer (Figur 2) – C- 
kompatibel, LC- till stor del kompatibel, PC- delvis kompatibel, och NC- uppfyller inte 
kraven. I undantagsfall kan en rekommendation också vara klassad som NA- är inte 
tillämpliga. För att kunna jämföra överensstämmelse mellan länder tilldelade vi ett numeriskt 
värde, idén har vi tagit av Johnson (2008 b): NC = 0.00; PC = 0.33; LC = 0.67 och C = 1.00. 

Det insamlade datamaterialet som ingick i urvalet kodades och sammanställdes i Excel 
(Bilaga 5). Med hjälp av numeriska substitut till FATF’s efterlevnadsnivåer fick vi 
möjligheten att jämföra länderna och rekommendationerna med viss förståelse för plats i 

1.	  Teori	  och	  logisk	  
grund	  

2.	  U4ormning	  av	  
variabler	   3.	  Mätning	   4.	  Kodning	  

5.	  Sampling	  6.	  Kodning	  och	  
validitetsprövning	  

7.	  Resultat	  och	  
tabelluppsäFning	  
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rangordningen (Johnson, 2008 b). Även om dessa värden utgör endast rå gränser i 
överensstämmelsenivåer kunde vi använda siffrorna till våra statistiska prövningar. Detta har 
vi genomfört i statistikprogrammet SPSS. 

1.00         C = kompatibel 

0.67         LC = till stor del kompatibel 

0.33         PC = delvis kompatibel 

0.00         NC = uppfyller inte kraven 

Figur 2: Överensstämmelsenivå enligt Johnson (2008) 
 
3.5.4 UNDERSÖKNINGSMALL 
För att undersökningen av innehållet i granskningschecklistorna skulle ske konsekvent och 
bedömas utifrån samma kriterier gjordes ett antal steg för att säkerställa att analysen skedde 
systematiskt och rättvisande. Inledningsvis analyserades regelverkets upplysningskrav kring 
antaganden och osäkerheter i uppskattningar samt för upplysningskraven för 
medlemsländernas betydande risker och osäkerhetsfaktorer. Detta gjordes i syfte att 
säkerställa exakt vad dessa regler kräver och därigenom vilka poster som togs upp i 
undersökningen. 

Vi var väl medvetna om att en innehållsanalys innefattade egna bedömningar i vad som anses 
som exempelvis en risk eller inte. Det var därför av största betydelse att varje enskild 
granskningschecklista analyserades enligt samma kriterier och bedömningar. Utifrån 
medvetenheten om detta utformades en detaljerad mall med hänsyn till hur varje rapport 
skulle bedömas. Mallen utformades utifrån fem länder och den uppdaterades kontinuerligt 
under denna process. Alla former av osäkerhet i analysen undersöktes, diskuterades och 
infogades i mallen för att analysen av de länder som ingick i undersökningen skulle vara 
konsekvent. Vidare ingick de gränsdragningar som vi gjorde mellan exempelvis vad som 
skulle anses som en uppskattning eller inte. Slutligen gjordes en andra undersökningsmall 
utifrån den färdiga mallen. Den andra undersökningen gjordes individuellt av de båda 
författarna och på samma länder, i syfte att kunna jämföra resultaten så att studiens data inte 
påverkats av vem som undersökte ett specifikt land. Utifrån den andra studien, av fem länder, 
var resultaten för de båda författarna identiska. 

3.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
3.6.1 RELIABILITET 
Oavsett vilken metod som används för att samla in data måste alltid informationen granskas 
för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell, 2006, s. 117). Vetenskapliga studier 
måste redogöra för de faktorer som kan ha påverkat studien och dess genomförande. Detta 
görs för att styrka och förklara de resultat forskaren kommit fram till. En sådan faktor 
benämns reliabilitet, ett mått på hur noggrann och tillförlitlig mätningen är och om mätfel kan 
föreligga (Bell, 2006, s. 89). Man kan säga att en studie med hög reliabilitet också har hög 
tillförlitlighet (Bell, 2006, s. 89). Hur noggrann studien är eller vad som kan ge upphov till 
mätfel kan bero på forskaren som utför studien eller vilken miljö studien genomförs i. Vidare 
är data hämtad från FATF’s granskningschecklistor, vilket innebär att effekter som 
respondentens bakgrund, sinnestillstånd och med flera faktorer som kan påverka en studie 
utförd via intervjuer och enkätundersökningar, inte har påverkat denna studie. Det innebär att 
risken för mätfel och påverkan av externa faktorer blir relativt liten. Däremot kan data som 
samlats in tolkas på olika sätt beroende på vilken forskare som granskat den. Även vilken typ 
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av data som samlats in kan variera beroende på vilken forskare som genomför 
datainsamlingen. Studien kan alltså påverkas av tillfälliga och slumpmässiga förutsättningar 
(Bryman & Bell, 2006, s. 48). För att reducera dessa variationer och avvikelser har 
datainsamlingen genomförts på ett systematiskt och kontrollerat sätt. Oberoende granskningar 
har genomförts av båda författarna för att möjliggöra jämförelser mellan data för att i mesta 
möjliga mån utesluta skilda tolkningar och bedömningar. Utifrån granskningarna utformades 
en mall, som datainsamlingen utgick från. Hanteringen av data, som beskrivits, är ett sätt att 
minimera mätfel som kan uppkomma på grund av forskarens datainsamlingsmetod. Resultatet 
skulle därmed bli densamma om undersökningen genomförts vid olika tillfällen, vilket gör 
studien tillförlitlig. 

3.6.2 VALIDITET 
Innehållet i materialet som hämtas från FATF’s granskningschecklistor är dels reglerat i lag, 
dels reviderat av oberoende part. Sådan information anser vi är av tillräckligt hög kvalité för 
att kunna kvalificeras som vetenskapligt gångbart material. Vid en vetenskaplig studie är det 
viktigt att utforma en datainsamlingsmetod som följer studiens problemformulering och att 
data som samlats in svarar mot det som studien avser att undersöka. Att mäta det studien avser 
granska betecknas validitet eller giltighet (Bell, 2006, s. 89). Validitet mäter om det finns 
samband mellan de resultat och slutsatser forskaren kommit fram till (Bell, 2006, s. 118). För 
att öka graden av validitet i studien har som tidigare beskrivits granskningar genomförts. De 
oberoende granskningarna ger en fingervisning om huruvida informationen är giltig och 
tillförlitlig. Vidare innebär en sådan kontroll att rätt data inkluderas och mäts i uppsatsen. 
Sådan kontroll och systematik styrker därmed studiens validitet. 

3.6.3 GENERALISERING 
För att vår studie skall vara generaliserbar krävs att urvalets anses representativs. De resultat 
som vår studie åberopar ska även anses gälla för övriga individer, utanför faktiska urval 
(Bryman & Bell, 2006, s. 117). De metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av har 
detaljerat redogjorts för i uppsatsen. Studiens datainsamling är utförd utifrån en kvantitativ 
ansats, men eftersom utvärderingsrapporterna inte sammanställts under samma år kan 
studieresultatet inte ses som generaliserbart. 



 

MAGISTERUPPSATS, MITTUNIVERSITETET   KRISTOF, E. M. & NILSSON, M. 

20 

 

4. EMPIRI 
Det här kapitlet visar resultatet av den undersökning som baserats på FATF’s 34 
medlemsländers ömsesidiga utvärderingsrapport.  

Följande kapitel kommer att delas upp i två avsnitt. Den första delen innehåller en total 
sammanställning av rekommendationerna som undersökningen baseras på. Syftet är att ge en 
beskrivande bild av hur datamaterialet ser ut. I den andra delen smalnas datamaterialet av för 
att närmare beskriva de åtta rekommendationer som berör kundkännedomen med hjälp av 
beskrivande statistik.  

4.1 BESKRIVANDE STATISTIK AV DATAMATERIALET, FATF’S SAMTLIGA 
REKOMMENDATIONER 
Nedanstående tabell (Tabell 1) visar sammanställning av hur FATF’s medlemsländer 
uppfyllde rekommendationerna. Sveriges efterlevnadsnivå av samtliga rekommendationer 
hamnade på 19:e plats med ett medelvärde på 51,8 %.  Siffrorna tyder på att Belgien är mest 
framgångsrikt med ett totalt genomsnittsvärde av samtliga rekommendationer på 75,1 %, följt 
av Storbritannien med 72,1 % och USA uppvisar liknande siffra på 70,2 %. Lägsta 
genomsnittsnivåerna bland de 34 länderna presenterar Argentina 23 %, Grekland 33,9 %, 
Luxemburg 34,6 % och Turkiet 38,1 %. Den statistiska framställningen visar även att 
spridningen mellan medlemsländerna är 52,1 % (23 % - 75,1 %). Liknande resultat finns i en 
tidigare studie av Johnson (2008 a) där man jämfört FATF’s medlemsländer med icke- FATF 
länder.  

I resultatet framgår även att samtliga rekommendationernas genomsnittsnivå bland de 34 
länderna ligger på 53,3 %. 
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Tabell 1: FATF’s ömsesidiga utvärdering av fyrtio samt nio särskilda rekommendationer 

Rang- 
ordning LÄNDER Medelvärde 

Statistik Std. Error 
1. Belgien 0,751 0,038 
2. Storbritannien 0,721 0,046 
3. USA 0,702 0,039 
4. Singapore 0,689 0,033 
5. Portugal 0,661 0,039 
6. Frankrike 0,648 0,033 
7. Italien 0,640 0,050 
8. Schweiz 0,612 0,041 
9. Norge 0,605 0,046 

10. Spanien 0,598 0,042 
11. Irland 0,598 0,049 
12. Hong Kong 0,586 0,042 
13. Holland 0,558 0,034 
14. Ryssland 0,546 0,044 
15. Österrike 0,544 0,037 
16. Indien 0,535 0,037 
17. Tyskland 0,531 0,039 
18. Australien 0,524 0,052 
19. Sverige 0,518 0,043 
20. Kanada 0,511 0,048 
21. Sydafrika 0,503 0,046 
22. Mexiko 0,503 0,043 
23. Danmark 0,496 0,046 
24. Kina 0,490 0,047 
25. Island 0,486 0,047 
26. Brasilien 0,483 0,040 
27. Finland 0,478 0,043 
28. Japan 0,445 0,044 
29. Nya Zeeland 0,436 0,054 
30. Korea 0,421 0,044 
31. Turkiet 0,381 0,041 
32. Luxemburg 0,346 0,032 
33. Grekland 0,339 0,039 
34. Argentina 0,230 0,034 

 Summa       18,11  
 Medelvärde 0,533  
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4.2 BESKRIVANDE STATISTIK AV DATAMATERIALET, FATF’S ÅTTA 
KUNDKÄNNEDOMSREKOMMENDATIONER 
Nedanstående tabell (Tabell 2) behandlar kundkännedomsåtgärder och arkivering. 
Medelvärdet visar vilka efterlevnadsnivåer medlemsländerna ligger på i 
kundkännedomsåtgärder. Sveriges efterlevnadsnivå på kundkännedomsåtgärder ligger på 24:e 
plats med ett medelvärde på 28,6 %.  Det högsta genomsnittsvärdet har Belgien med 83,4 %, 
Singapore med 62,7 % och Österrike med 58,4 %. Det lägsta värdet har Australien 8,2 % som 
följs av Ny Zeeland med 8,4 %, samt Argentina och Sydafrika med 16,5 %. Spridningen 
mellan medlemsländerna är 75,2 % (8,2 % - 83,4 %).  

Sverige har inte uppfyllt någon kundkännedomsrekommendation på en ”kompatibel” (C) nivå 
(Bilaga 3), men har istället uppfyllt tre rekommendationer i ”stor del kompatibel” (LC) nivå, 
två rekommendationer med ”delvis kompatibel” (PC) en kategori är icke kompatibel och en 
kundkännedoms åtgärd är inte tillämplig.  

Antalet efterlevnadsnivåer (Bilaga 3) enligt (C; LC; PC; NC) för respektive medlemsland 
understryker resultatet. Belgien har uppfyllt fem av åtta kundkännedoms åtgärder på en ”helt 
kompatibel nivå” (C), Norge tre av åtta. Singapore och USA ligger också bra till för 
implementeringen och genomförandet av dessa rekommendationer det vill säga att USA och 
Singapore har fått betyget sex av åtta rekommendationer för en ”stor del kompatibel”(LC) 
nivå.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att medlemsländernas efterlevnadsnivå på 
kundkännedomsåtgärder är på 38,1 % som är lägre än efterlevnadsnivån på samtliga 
rekommendationer.  
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Tabell 2: FATF’s ömsesidiga utvärdering av rekommendationerna 5-12 - Kundkännedom och 
arkivering 

Rang- 
ordning 

LÄNDER Medelvärde 
Statistik Std. Error 

1. Belgien 0,834 0,252 
2. Singapore 0,627 0,279 
3. Österrike 0,584 0,238 
4. Brasilien 0,574 0,253 
5. Portugal 0,571 0,372 
6. USA 0,544 0,250 
7. Schweiz 0,541 0,355 
8. Norge 0,523 0,466 
9. Frankrike 0,500 0,182 

10. Mexiko 0,500 0,310 
11. Italien 0,500 0,472 
12. Indien 0,477 0,264 
13. Holland 0,459 0,250 
14. Island 0,457 0,307 
15. Spanien 0,427 0,418 
16. Tyskland 0,416 0,238 
17. Hong Kong 0,415 0,297 
18. Storbritannien 0,415 0,389 
19. Ryssland 0,379 0,128 
20. Grekland 0,332 0,253 
21. Kina 0,332 0,253 
22. Luxemburg 0,290 0,214 
23. Irland 0,290 0,330 
24. Sverige 0,286 0,301 
25. Korea 0,250 0,389 
26. Finland 0,249 0,345 
27. Japan 0,190 0,263 
28. Kanada 0,166 0,252 
29. Danmark 0,166 0,356 
30. Turkiet 0,166 0,356 
31. Argentina 0,165 0,176 
32. Sydafrika 0,165 0,176 
33. Nya Zeeland 0,084 0,237 
34. Australien 0,082 0,153 

 Medelvärde 0,381  
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5. ANALYS 
Det här kapitlet jämför resultatet mot befintliga teorier via T-test samt stapeldiagram. 

5.1 SAMMANFATTADE JÄMFÖRELSE MELLAN SVERIGE OCH ÖVRIGA 
MEDLEMSLÄNDER 
Nedanför (Diagram 1), illustreras hur ländernas efterlevnadsnivå är för samtliga 
rekommendationer och FATF’s kundkännedomsåtgärder jämfört med Sverige. I resultatet 
framgår att Sveriges efterlevnadsnivå ligger på ungefär samma nivå med 51,8 % gällande 
samtliga rekommendationer som de 34 medlemsländernas genomsnittliga nivå med 53,3 %.  

Om man jämför FATF’s kundkännedoms åtgärder ser man en betydlig större skillnad mellan 
samtliga medlemsländers medelvärde jämfört med Sverige. Baserat på tidigare detaljerade 
bedömningar har det redan identifierats specifika områden i anti penningtvätt, ramar som är 
mycket svaga.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att medlemsländernas genomsnittliga 
efterlevnadsnivå på kundkännedomsåtgärder är 38,1 %. Sverige ligger 10 % lägre än 
genomsnittet på 28,6  %. Detta indikerar att implementeringen och genomförandet av FATF’s 
rekommendationer om kundkännedomsåtgärder inte är helt tillfredställande. Länderna visar 
alltså på ett sämre procentuellt resultat när det gäller att uppfylla regleringen av 
kundkännedomsåtgärder.  

 

 

Diagram 1: FATF’s 40+9 särskilda rekommendationer vs kundkännedomsåtgärder 

5.1.1 FATF’S REKOMMENDATIONER 
Resultatet av vår studie stöds av flera forskare som delar påståendet att den globala styrningen 
kännetecknas av en mjuk övergång till reglering, vilket är en bakomliggande faktor till 
olikheter mellan länderna. Världens tillsynsmyndigheter vill ofta skapa världsordning genom 
frivilliga regler, dvs. normer (Ahrne & Brunsson, 2004; Brunsson, 1999; Brunsson et al., 
2000; Djelic & Sahlin-Andersson, 2006; Mörth, 2004; Tamm Hallström, 2004; Hülsse & 
Kerwer, 2007). 
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Medan de flesta länder erkänner FATF’s rekommendationer som en mall och som förlaga till 
sina egna system har vissa länder valt att gå längre än de uppmanas att gå, medan andra 
fortfarande är en bit bort (Davies, 2007; Ping, 2008; Leong, 2007; Koker, 2006; Jun & 
Lishan, 2009; Wit, 2007). Tillsynsmyndigheterna förväntar sig av den privata sektorn att 
upptäcka, rapportera och förhindra penningtvätt (Abel & Gerson, 2007) men föredrar oftast 
att undvika regler som medför ökade kostnader för nationella företag (Simmons, 2001).  
 
Ganguli (2010) hänvisar i sin rapport att genomförandet och efterlevnaden är ganska 
problematisk, och är därför en omtvistad fråga. Detta beror på strukturella hinder så som 
finansiella institutioner, en fråga om nödvändighet som bara är med i finansiella transaktioner 
(hantering/behandling av finansieringsinstrument i form av skrivelser av kredit, dokumentär 
samlingen etc.) och inte i underliggande affärstransaktion som även omfattar export (fysisk 
leverans) av varor till utländska länder. Dessutom kan finansiella transaktioner med en 
spridning av bakgrund inte strukturellt skilja sig från transaktioner med legala vinstinriktade 
bakgrunder. Därför har finansiella institut, jämfört med exportörer, ganska dålig möjlighet att 
göra beslut om huruvida deras transaktioner är relaterade eller kopplade till brott (Ganguli, 
2010). 

Vårt empiriska resultat stöds även av Simmons (2001) som argumenterar att USA och 
Storbritannien dominerar på internationella finansiella frågor på grund av deras storlek, 
effektivitet, deras internationella marknader och förfining av deras regeringsstruktur. Detta 
kan också vara en förklaring till varför dessa länder har så hög efterlevnadsnivå. Verhage 
(2009) hävdar att trots en kontinuerlig global politik om penningtvätt och de krav som ställs 
på den privata sektorn, genererar brottsbekämpningen svaga resultat. Undersökningarna 
visade att den upplevda risken för icke-rapportering är mycket hög i Belgien och Frankrike. 
Antalet fällande domar i USA är relativ låga (Verhage, 2009). Trots Verhages (2009) enligt 
vårt empiriska resultat visar dessa länder på en hög efterlevnadsnivå. 

En förklarande orsak till stora skillnader mellan ländernas efterlevnadsnivå från vårt 
empiriska resultat stöds av Simmons (2001) som påpekar att en mindre jurisdiktion tenderar 
att inte vilja efterlikna de dominerande stränga penningtvättsförordningarna. Betungande 
rapporteringskrav i USA gör banksekretess som den lagliga privata banksektorn i länder som 
Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg ännu mer lönsamma. Exempelvis har Schweiziska 
tjänstemän länge insett att banksekretessen bidragit avsevärt till landets höga levnadsstandard 
och därmed lett till indirekt stora ekonomiska intressen till staten. De mjuka reglerna om 
kundkännedom som kräver att bankirer ska rapportera misstänkt verksamhet till 
myndigheterna utgör ett direkt hot mot grundläggande konkurrenskraft. 
Utvecklingsekonomier kan vara ännu mer resistenta. Banksekretess i kombination med lös 
tillsyn kan vara en attraktiv utvecklingspolitik för ett stort antal mindre resurssvaga länder och 
territorier. I ett försök att få fart på en internationell sektor för finansiella tjänster, har vissa 
jurisdiktioner inrättat enkla regler i bolagsordningen, inga krav av dokumentering för större 
kontanta transaktioner. Ju färre länder som är villiga att tillhandahålla sådana tjänster med 
minimal kontroll, desto bättre villkor får dessa länder sannolikt vid utvinning från dess 
”investerare” (jämför Simmons, 2001). 

Observation av Takáts (2009) stödjer också vårt studieresultat som poängterar ett annat 
förekommande problem i bankens åtagande, vilket spelar en stor roll inom bekämpning av 
penningtvätt, nationellt och internationellt. Bankerna har en kostsam övervakning och 
rapporteringsprocess, eftersom regeringarna bötfäller dem om bankerna inte rapporterar 
misstänkta transaktioner. Denna argumentation tyder på att det finns ett samspel mellan staten 
som reglerar och banken som är reglerad. Trots att denna kommunikation är grov mellan 
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banken och regeringen.  Banken kan inte kommunicera i en kort rapport om alla de lokala 
informationer som den har finansinstituten har en central roll i kampen mot penningtvätt. En 
effektiv rapport beror på viljan eller bankernas förmåga att klara sig mot penningtvätt. En 
märklig observation av Araujo (2008) stödjer även våra empiriska mönster av att en korrekt 
tillämpning av en strategi möts i bristen av dold information. Detta ger upphov till ett problem 
av ett dolt urval, bankerna väljer en produktion som inte är optimal för att få ett bättre avtal. 
Denna typ av beteende kan leda det finansiella institutet till att välja en optimal produktion 
under olaglig verksamhet, i syfte att utföra vinstmaximering. Bankens vilja eller förmåga till 
att klara av penningtvättsåtgärderna är förknippad med en låg sannolikhet till bestraffning, 
vilket kan leda till att finansiella institut väljer att inte förebygga penningtvättsåtgärder. Dessa 
argumentationer tyder på varför det finns så stora skillnader mellan ländernas utförande av 
anti-penningtvättsåtgärder. 

5.1.2 SVERIGE 
Sverige regleras av Penningtvättslagen som bygger på EU:s tredje penningtvätts - direktiv 
som i huvudsak bygger på FATF’s penningtvättsrekommendationer. EU - staternas likformiga 
regleringar om anti-penningtvätts åtgärder kan vara en förklarande orsak varför Sverige ligger 
ungefär på samman nivån som övriga medlemsländer och speciellt EU-länderna, angående 
efterlevnadsnivå på FATF’s rekommendationer. Skillnaden i kundkännedomsregleringar kan 
förklaras av olika rekommendationers tillämpbarhet.  

Fler forskningsartiklar ger stöd och förklaring till vårt empiriska resultat. Bergström et al. 
(2011) förklarar att Sveriges genomförande av det tredje direktivet var ganska långsamt, 
vilket kan förklaras av det faktum att penningtvätt inte anses vara ett självständigt brott, bara 
avgifter för förbrott bedrivs (Bergström et al., 2011).  
 
I en studien av Cornell et al. (2006) påpekas det även att den låga lagföringsgraden gör det 
svenska rättsväsendet förhållandevis ineffektivt i bekämpningen av penningtvätt, eftersom 
lagstiftningen är underbemannad och myndigheterna är underfinansierade. En annan studie av 
Bergström et al. (2011) jämfördes tre faser i beslutprocessen i anti penningtvättsstrategin 
mellan Sverige och Storbritannien. Forskarna hävdar att Storbritannien är ett ledande 
internationellt centrum för investeringar och Private Banking, med en av den största 
kommersiella banksektorn i världen. Stockholm och Sverige är mer sekundära, men ändå 
strategiskt viktig i det internationella finansiella systemet, särskilt i förhållande till att göra 
affärer i Baltikum. Dessutom har Storbritannien omfattande erfarenhet av att svara på 
terroristhot och vad som gör terrordåd möjligt. Detta är inte den allmänna situationen i 
Sverige. Hotet mot Storbritannien från grov organiserad brottslighet leder till en högre grad av 
penningtvätt än Sverige, som allmänt anses vara ett tryggt land och inte ett centrum för stor 
penningtvätt (FATF, 2007).  
 
En förklarande orsak till Sveriges låga empiriska resultat kan vara Wang’s (2011) förklaring 
som betonar att omfattningen av kommunikation mellan Finansinspektionen och de aktörer 
som överför pengar, kan betecknas som tämligen begränsad. Några av de ansvariga har 
begränsade kunskaper i svenska och engelska, och Finansinspektionen bedömer att 
översättnings / tolknings kostnaderna som behövs för tillräcklig övervakning skulle överstiga 
de avgifter som betalas av de operatörer som hanterar överföringen (Kredittilsynet, 2008, s. 
13).  

Vi finner att Cornell et al. (2006) lyfter fram ett annat problem som kan vara en 
bakomliggande faktor till den svenska efterlevnadsnivån, bankernas brister i förebyggande 
regleringar i Sverige. Det är främst de små överföringsaktörerna som inte rapporterar, på 
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grund av brist på resurser (Wang, 2011). I forskningsrapporten påpekas att svenska banker 
inte lyckas till fullo i sitt arbete med kundkontroll och kundkännedomsåtgärder, vilket 
försvagar deras förmåga att assistera rättsväsendet. Även bakgrundskontrollen av anställda är 
otillräcklig. Vidare är regleringen av informella växlings- och överföringskontor bristfällig. 
Det saknas även en övergripande myndighets riskanalys av den finansiella sektorn liksom 
regelbundet återkommande interna utvärderingar av landets system för bekämpning av 
penningtvätt (jämför Cornell et al., 2006).  

5.2 SAMMANFATTADE JÄMFÖRELSE MELLAN KUNDKÄNNEDOMSÅTGÄRDER 
Nedanför (Diagram 2 samt Bilaga 4) presenteras rekommendationerna av 
kundkännedomsåtgärder för att kunna upptäcka om det finns områden där Sverige har större 
eller mindre avvikelser. Datamaterialet åskådliggör hur medlemsländernas genomsnittliga 
efterlevnadsnivå av kundkännedomsrekommendationer fördelas jämfört med Sverige. 
Diagrammet tyder på en ojämn fördelning mellan rekommendationerna det vill säga. vissa 
rekommendationer ligger på en högre nivå och vissa har lägre tillfredsställelse i 
kundkännedomsåtgärder än Sverige. 

 
 

Diagram 2: Regleringsnivån av FATF’s åtta kundkännedomsåtgärder 

Det finns ingen svensk forskningsartikel som handlar om Sveriges kundkännedomsåtgärder 
och förklarar orsakerna till den låga kundkännedomsnivån och vad skillnaderna beror på. Vi 
kan bara anta att huvudorsakerna är de samma som berör samtliga rekommendationer. Vi kan 
även tillägga att internationella forskningar om ämnet ger en tydlig förklaringsgrad om 
kundkännedomsåtgärdernas låga resultat.  

Sammanfattningsvis går det att fastställa att rekommendation fem - Kundkännedom 
(Customer due diligence)- har, för samtliga medlemsländer, ett genomsnittsvärde på 31 % 
jämfört med Sveriges 33 % som ligger på en ”delvis kompatibel” (PC) nivå. Shehu (2010) 
sammanfattar problemet kring kundkännedomsåtgärder genom att påpeka att vissa länders 
lagstiftningar inte innehåller bestämmelser om kundkännedom med avseende på finansiering. 
I andra fall omfattas inte befintliga kunder av kundkännedomsprocesser. De bestämmelserna 
förbjuder uttryckligen inte underhållandet av anonyma konton eller fiktiva namn. I vissa 
länder finns det inga rättsliga krav som är tvingande för finansiella institutioner att kontrollera 
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att en person handlar för en juridisk person. Dessutom finns det inga bestämmelser i vissa 
lagar eller förordningar som kräver identifiering av den verklige innehavaren eller hur man 
skall avgöra vem som ytterst äger den fysiska personen eller kontrollerar kunden, inklusive de 
personer som utövar slutlig kontroll över en juridisk person eller konstruktion. Vi kan anta 
(Bilaga 4) att Turkiet, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Argentina och Australia tillhör dessa 
länder eftersom de inte kunde uppfylla FATF kraven. 

Beträffande rekommendation sex - politiskt utsatt ställning (Politically exposed person) - är 
Sverige ”icke kompatibel” (NC) vilket även indikerar övriga medlemsländernas låga 
genomsnitt på 21 %.   
 
Av rekommendation sju - Korrespondentverksamhet (Correspondent banking) – framgår ett 
liknande resultat, nämligen att Sverige fick betyget på ”icke kompatibla” (NC) nivån och 
FATF’s medlemsländer uppfyller kravet på en ”delvis kompatibel” (PC) nivå på 29 %. Arone 
(2010) hävdar att utvärderingen av efterlevnaden beträffande kundkännedom är mycket låg, 
och framhäver behovet av åtgärder på sidan av finansmarknaden. Dessutom framgår det även 
här att det behövs mer beslutsamma åtgärder vid sidan av finanssektorns 
tillsynsmyndigheter/regleringsmyndigheter till att starkt uppmuntra de finansiella 
intermediärerna för att förbättra efterlevnaden (Arnone, 2010). Vi finner även att dessa 
resonemang kan vara en förklaring till den ojämna fördelningen mellan medlemsländernas 
kundkännedomsåtgärder. 
 
I rekommendation åtta - Nya tekniker och ”icke ansikte mot ansikte företag” (New 
technologies & non face-to-face business) - visas att Sverige fick ett bättre resultat, ”stor del 
kompatibel” (LC) nivå, på 67 % än medlemsländernas genomsnitt på 53 %. Jun (2009) 
poängterar att under de senaste åren har det visat sig att kunder blivit alltmer benägna att 
överföra fonder på nätet, och använda POS (Point of Sale kassaapparat) i arbitrage 
transaktioner för att kringgå reformen för ATM-(automatic teller machine) tjänster. Som enda 
bevis för kundens identitet, är registrerad information som lämnas av kunder i samband med 
öppnandet av konton och är absolut inte förenligt med riktigheten och tillförlitligheten av 
kundkännedomskraven. Tyvärr finns inte möjliga metoder för att fastställa den verkliga 
identifieringen av kunder på nätet och kontrollera deras online-transaktioner löst ännu. 

I rekommendation nio - Tredje part och inledarna (Third parties and introducers) - var Sverige 
inte tillämpbar och för de övriga medlemsländerna var den genomsnittliga efterlevnadsnivån 
på en ”delvis kompatibel” (PC) nivå med 28 %.  
 
Rekommendation tio - Dokumentering (Record keeping) - fick det bästa genomsnittliga 
resultatet bland dessa rekommendationer med 75 % och Sverige ligger också bra till med 67 
% det vill säga. i ”stor del kompatibel” (LC) nivå. Trots det höga resultatet påpekar Shehu 
(2010) att vissa lagar inte anger den minsta arkiveringsperioden av information och om 
sådana bestämmelser kan göras, uppgifterna bevaras således inte på rätt sätt. När det gäller 
reglering, tillsyn och övervakning, är det ett stort antal sektorer som inte omfattas av 
tillsynsprocesserna. Dessutom finns det ingen heltäckande beskrivning av alla former av 
finansiell verksamhet som genomförs av olika finansiella institut. Återigen, det finns ingen 
tydlig övervakningsstrategi och syn på risker i branscher med olika finansiella institutioner.  

För rekommendation elva - Ovanliga transaktioner (Unusual transactions) - ligger Sverige 
bättre till med på en ”stor del kompatibel” (LC) nivå med 67 % än medlemsländernas 
genomsnitt på 48 %.  
 



 

MAGISTERUPPSATS, MITTUNIVERSITETET   KRISTOF, E. M. & NILSSON, M. 

29 

 

Slutligen för rekommendation tolv - Utsedda icke finansiella företag och yrken (Designated 
Non-Financial Businesses and Professions – DNFBP) – fick Sverige ett omdöme på ”delvis 
kompatibel” (PC) nivå samt så fick denna rekommendation lägsta genomsnittliga 
efterlevnadsnivå på 12 %. Låga empiriska resultat av icke - finansiella företag och yrken stöds 
av Ping (2006) och He (2010) som påpekar att kundkännedomsåtgärder bland icke finansiella 
verksamheter och yrken, inte är riktigt framgångsrika. Orsaken kan vara att det är ett 
dubbelsidigt svärd för advokater, notarier, revisorer och andra yrkesverksamma att åta sig 
ansvaret för penningtvätt. Å ena sidan är det en fördel i kampen mot penningtvätt men å andra 
sidan kan det vara skadligt för grundläggande rättigheter, både för kunder och för personal 
samt kvaliteten i mellanhanden (Ping, 2006). Med tanke på det speciella förhållandet mellan 
yrkesverksamma och deras kunder, kommer rapportering av misstänkta transaktioner till 
tillsynsmyndigheterna förmodligen att skada bilden av yrkesverksamma (He, 2010). 
 
Även Takáts (2009) reflekterar över att medlemsländerna har olika regleringar avseende icke 
finansiella verksamheter och tillhörande profession. Medan de flesta länder erkänner FATF’s 
rekommendationer som den mall som förlaga till sina egna system har vissa länder valt att gå 
längre än de uppmanas att gå, medan andra fortfarande är en bit bort. 

På liknande sätt argumenterar Johnson (2005), den vanligaste frågan för jurister är potentialen 
för nya krav av efterlevnad för eventuella konflikter med principerna för klientens sekretess 
och advokatsekretessen. Enligt den föreslagna reformen kommer advokater krävas att visa sin 
klients handlingar, med misstänksamhet från början kommer reformen leda till att advokater 
behöver göra rimliga förfrågningar för att kunna fullgöra sina nya skyldigheter. Detta 
tillvägagångssätt kommer troligen inte tilltala den uppriktighet som krävs i varje advokat- 
klient förhållande, där det är viktigt att all information som utbyts i förtroende används för att 
skydda kundernas rättsliga intressen i stället för arbete mot dem. På grund av lagen om 
sekretess och klientsekretess anses det finnas starka skäl för regeringen att separera reformen 
från advokatyrket. 

Sammanfattningsvis, (Bilaga 4) det bästa genomsnittliga värdet har rekommendation tio – 
arkivering, med 75 % och den sämsta genomsnittliga efterlevnadsnivån har rekommendation 
tolv- utsedda icke finansiella företag och yrken med 12 %. Sverige har främst uppfyllt 
rekommendationerna åtta, tio och elva med en ”stor del kompatibel” (LC) nivå. För 
rekommendationerna sex och sju hamnade Sverige på en ”icke kompatibel” (NC) nivå. 
Rekommendation nio, tredje part och inledarna var inte tillämpbart.  

5.3 T-TEST 
Kundkännedomsåtgärder är huvudkärnan i FATF’s rekommendationer. Därav utfördes ett T - 
test för att kontrollera om det uppstod skillnader mellan medlemsländernas kravuppfyllelse i 
förhållande till samtliga rekommendationer jämfört med FATF’s kundkännedomsåtgärder. 

Tabell 3 visar att medlemsländernas medelvärde av FATF’s samtliga rekommendationer 
ligger på 53,28 % och kundkännedomsåtgärderna på 38,11 %. Länderna visar alltså ett sämre 
procentuellt resultat när det gäller att uppfylla regleringen av kundkännedomsåtgärder. 

Standardavvikelsen är större i kundkännedomsåtgärderna (0,17) än för FATF’s samtliga 
rekommendationer (0,11) vilket i sig betyder att skillnaderna är större i graden av 
efterlevnaden för kundkännedomsåtgärder. Medelfelet (Std. Error of Mean) det vill säga 
medelvärdenas standardavvikelse för FATF’s rekommendationer är 0,019 och för FATF’s 
kundkännedomsåtgärder 0,030 vilket innebär att osäkerheten för populationens medelvärde är 
lägre för FATF’s samtliga rekommendationer. 
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Testets förutsättningar av observationer måste vara tillräckligt stort (n ≥ 30). Observationer 
från samtliga 34 länder uppfyller den förutsättningen. 

Tabell 3: T-test medelvärde 
 

Ihopkopplat urval statistik 

 Medelvärde. N Standard- 
avvikelse 

Standard 
medelvärdefel 

Par 
1 

FATF 40+9 R. 0,5328 34 0,1143 0,0196 

Kundkännedom R. 
5-12 

0,3811 34 0,1769 0,0303 

 

Korrelationsanalysen i nästa tabell, (Tabell 4) provar T - testets trovärdighet och förklarar hur 
stort korrelationssambandet är mellan FATF’s samtliga rekommendationer jämfört med 
FATF’s kundkännedomsåtgärder. Av det bearbetade datamaterial framgår att det finns ett 
positiv samband mellan grupperingen av rekommendationer som är 0,61. Signifikansnivån är 
0,000 och innebär att resultatet har hög trovärdighet. 

Tabell 4: T-test Korrelation 

Ihopkopplat urval korrelationer 

 N Korrelation Sig. 

Par 1 FATF 40+9 R. & Kundkännedom R. 5-12 34 0,610 0,000 

 

Ett ihopkopplat T - test (Tabell 5) används när observationerna inte är beroende av varandra. I 
exemplet nedan presenteras samma medlemsländer, det totala urvalet, och de fyrtio och nio 
särskilda rekommendationerna jämfört med kundkännedomsrekommendationerna. I 
statistikundersökningen får vi fram ett T - värde på 6,301 med 33 frihetsgrader. Motsvarande 
tvåsidigt p - värde enligt tabell är 2,035, vilket är större än 0,05. Vi drar slutsatsen att den 
genomsnittliga skillnaden mellan samtliga rekommendationer och kundkännedoms 
rekommendationer inte är skilt från 0. Vi förkastar således inte vår hypotes eftersom 6,301 > 
2,035. Det finns alltså en signifikant skillnad i efterlevnaden mellan dessa två grupper. 
Länderna är sämre på att uppfylla kriterierna som berör kundkännedom. 
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Tabell 5: T-test t-värde 
Ihopkopplade oberoende variabler 

 

 

 

 

 

Par 1 

Ihopkopplade skillnader t df Sig. 
2-

sidig Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

Standard 
medel-

värdefel 

95 % konfidens-
intervall för 
skillnaden 

Nedre Högre 

FATF’s R. 
40+9 & 

Kundkännedom 
R. 5-12 

0,1516 0,1403 0,0241 0,1026 0,2005 6,3 33 0,000 
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6. SLUTSATSER 
Här kopplar vi tillbaka till det inledande syftet och problemet i kapitel ett för att visa hur vi 
besvarat dessa och vilka slutsatser vi gjort utifrån vår teori, empiri och analys i kapitel tre, 
fyra och fem.  

6.1 SLUTSATS 
De ständigt förändrade regleringarna och marknaderna kräver snabba insatser för att ett land 
ska kunna skydda sig från penningtvätt på bästa möjliga sätt. Hanteringen av 
penningtvättsproblemet kräver nationellt och internationellt samarbete från 
tillsynsmyndigheter, finansiella institut och även av andra aktörer. Financial Action Task 
Force har sedan två decennier bekämpat penningtvätt världen över och Sverige har varit 
representant sedan organisationen bildades.   
 
Syftet med denna studie var att utforska hur Sverige som medlemsland uppfyller FATF’s anti- 
penningtvättsrekommendationer i granskningschecklistan, med särskild vikt på 
kundkännedomsåtgärderna i jämförelse med FATF’s övriga medlemsländer.  

Fler olika forskares studieresultat, som studerat ämnet från olika synvinklar, har lett till vår 
studies potentiella förklaringar. Detta på grund av att vårt resultat visar på skillnader och 
likheter mellan FATF’s medlemsländer samt Sverige och tidigare forskning ger en 
beskrivning till varför det ser ut som det gör. Forskarna hänvisar även till hur länderna, 
tillsynsmyndigheter, banker, och övriga aktörer agerar när det gäller åtgärder för att bekämpa 
penningtvätt. Det är även tänkbart att Sverige agerar på likadana sätt på de flesta åtgärder. 
Dessa påståenden är inget vi kommit fram till genom vår studie utan tänkbara motiveringar 
till de resultat vi funnit genom vår fördjupning inom ämnet. 

 
Studieresultaten visar tydligt att Sveriges efterlevnadsnivå, av FATF’s samtliga 
rekommendationer, ligger på liknade genomsnittsnivå som övriga medlemsländer. Av 
samtliga 34 medlemsländer ligger Sverige på 19:e plats. Resultatet indikerar på att det behövs 
ytterligare insatser för att bekämpa penningtvätt på ett mer tillfredställande sätt.  
 
Möjliga förklaringar till det genomsnittliga resultat i Sverige förkunnas av Bergström et al. 
(2011) som förklarar att i Sverige anses penningtvätt inte som ett självständigt brott, samt att 
lagförändringsgraden är för låg och att myndigheterna inte har tillräckliga resurser. Det visar 
sig även med stöd av Norgren (2004) att tillsynsmyndigheterna inte stödjer det finansiella 
systemet tillräcklig och finansiella institut kommer inte alltid kunna föra över dessa kostnader 
till kunderna. En överenskommelse krävs för att bekämpning av penningtvätt ska kunna 
fungera. Andra möjliga faktorer till skillnaden i efterlevnadsnivån kan vara att medan 
tillsynsmyndigheterna förväntar sig av den privata sektorn att upptäcka, rapportera och 
förhindra penningtvätt, men nationella företag föredrar oftast att undvika regler som medför 
ökade kostnader  (jämför Simmons, 2001, Abel & Gerson, 2007).  
Andra medverkande krafter kan vara att länder som dominerar på internationella finansiella 
frågor på grund av deras storlek och effektivitet så som USA och Storbritannien har en bättre 
efterlevnadsnivå på FATF’s rekommendationer än Sverige som är mer sekundära, men ändå 
strategiskt viktig i det internationella finansiella systemet. Dessutom har tillexempel 
Storbritannien en mer omfattande erfarenhet av att svara på terroristhot och grov organiserad 
brottslighet. Detta är inte den allmänna situationen i Sverige.  
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Vi kan även konstatera genom vår studie att Sveriges genomsnittliga efterlevnadsnivå på 
kundkännedomsåtgärder är betydligt lägre än övriga medlemsländers genomsnittsnivå. Av 
samtliga 34 medlemsländer ligger Sverige på 24:e plats.   Det innebär att Sverige behöver mer 
målmedvetna åtgärder för de finansiella instituten och tillsynsmyndigheter för att förbättra 
efterlevnaden. Skillnaden i kundkännedomsregleringar kan tolkas av olika 
rekommendationers tillämpbarhet. Det visade sig att vissa kundkännedomsrekommendationer 
inte var kompatibla eller tillämpbara.   
 
En potentiell förklaring till Sveriges låga efterlevnadsnivå av kundkännedomsåtgärder kan 
enligt Shehu (2010) bero på att regleringar av kundkännedomsåtgärder inte omfattar befintliga 
kunder i en kundkännedomsprocess. En förklaring till detta kan vara att regleringarna således 
inte förbjuder anonyma konton eller fiktiva namn. En annan tänkbar motivering till Sveriges 
låga efterlevnad av kundkännedomsåtgärder kan ses i Cornell et al. (2006) studie där det 
poängteras att bankerna i Sverige inte har rätt att frysa pengar i misstänkta transaktioner, samt 
att regelsystemet gör det möjligt för oseriösa verksamheter att överföra pengar på uppdrag av 
brottslingar med hjälp av det vanliga banksystemet. Det är stora kostnader för banker att 
definiera, övervaka transaktionen av en kund som misstänks för penningtvätt. Ökade 
kostnader för övervakning, rapportering, arkivering medföljer minskning av bankernas 
vinster. Cornell et al. (2006) Araujo (2008) påtalar att detta lett till att bankerna konkurrerar 
med varandra med så kallade kostnads - strategier. Bankernas kostnads - strategier antyder på 
att vissa finansiella institut inte har åtgärder mot bekämpning av penningtvätt på ett 
tillfredställande sätt. Övervakning och rapportering är en kostsam process eftersom de 
finansiella instituten blir bestraffade om de inte rapporterar misstänkta transaktioner. Det 
innebär att regleringarna om kundkännedom indikerar på ett direkt hot mot 
konkurrenskraften. Denna argumentation tyder på att det finns ett samspel mellan staten som 
reglerar och banken som är reglerad. Effektiviteten av rapportering är beroende på bankernas 
vilja eller förmågan att klara sig mot penningtvätt. Det är därför bankerna ofta väljer att 
blunda för olagliga verksamheter och mot rapportering av misstänkta transaktioner i syfte att 
utföra vinstmaximering (jämför, Cornell et al., 2006; Araujo, 2008). Dessa påståenden är 
inget vi kommit fram till genom vår studie utan tänkbara motiveringar till de resultat vi funnit 
genom vår fördjupning inom ämnet. 
 
En annan intressant motivering är att mindre rapporteringsskyldiga verksamheter, i flera 
länder, inte rapporterar på grund av brist på resurser (Wang, 2011). Sverige ligger bra till i 
förhållande till andra länder. Lägsta medelsnittsresultat vid icke finansiella verksamhet tyder 
på att medlemsländerna har olika regleringar. För vissa yrken som advokater och revisorer 
kan det vara ett ”dubbelsidigt svärd” att åta sig ansvaret för misstänkt penningtvätt vilket kan 
vara skadligt för yrket. Medan vissa länder valt att gå vidare och följa FATF’s 
rekommendationer som en mall medan andra fortfarande är en bit bort (Ping, 2006; He, 
2010).  

På grund av behovet av efterlevnaden måste kundkännedomsåtgärderna stärkas avsevärt både 
nationellt och internationellt. Detta kan göras genom att utveckla rättsliga normer, etablera 
tillsynsmyndigheterna med internationella standarder, använda sanktioner samt ge länderna 
tekniskt stöd för att bekämpa penningtvätt på ett tillfredställande sett (Johnson, 2005, 2006). 

Om penningtvättsåtgärderna inte lyckas är de rättsliga normerna för jurisdiktionen inte 
tillfredställande. Tillsynsmyndigheternas åtgärder stämmer då inte överens med den 
internationella standarden och om inga sanktioner används mot länder som inte uppfyller 
minimikravet mot penningtvätt fallerar systemen. Om det inte heller finns tillräckligt tekniskt 
stöd till länder som inte har tillräckliga system kvarstår penningtvättsproblematiken (Norgren, 
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2004). I vår studie har vi inte kunnat fastställa några mätbara faktorer till olikheter/likheter 
mellan ländernas efterlevnadsnivå utifrån granskningschecklistan, men från tidigare rapporter 
finns förbindelse mellan regleringsnivå i respektive land och efterlevnad. Det finns även en 
förbindelse mellan kostnadsstrategi och graden på efterlevnadsnivå (jämför Cornell et al., 
2006). Vi har valt att knyta ihop uppsatsen genom att citera Magnusson (2009). Det har vi 
gjort på grund av vi inte kan konstatera vad de bakomliggande faktorerna beror på genom vår 
forskning. Vilka skillnader och likheter som förekommer mellan Sverige och övriga 
medlemsländers efterlevnadsnivå har vi däremot kunnat konstatera. Således kvarstår frågan:  

”Varför skulle vi acceptera ett system som kostar stora summor pengar och få andra negativa 
effekter bara för att det kan ha några mycket osäkra positiva effekter? Det verkar vara en 
bättre strategi att utveckla ett system av andra åtgärder mot penningtvätt vars effekter är 
mätbara.” 

6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Genomgången av flera vetenskapliga artiklar medförde tänkbara områden för framtida 
forskningsmöjligheter. Det skulle vara intressant om rekommendationerna om 
kundkännedomsåtgärder belystes från ett annat perspektiv så som internationell 
harmonisering eller standardiseringens påverkan på implementeringen och genomförandet av 
dessa åtgärder. Ett annat tänkvärt alternativ kan vara att jämföra hur EU- direktivet om 
kundkännedomsåtgärder där FATF’s medlemsländer inom Europeiska Unionen tillämpar och 
genomför dessa. Vidare, kundkännedomsåtgärder skulle kunna jämföras mellan FATF’s 
medlemsländer och icke samarbetsvilliga länder och territorier. Ett annat tänkbart område 
skulle kunna vara att på ett kvalitativt sätt jämföra hur svenska banker hanterar 
penningtvättsproblemet eller jämföra dessa banker mot andra EU-ländernas banksystem. 

Det skulle även vara intressant att kvantitativt jämföra vissa yrkesgrupper tillexempel 
advokater, revisorer, fastighetsbolag och skapa en bild över hur allvarligt de tar på 
penningtvättsanmälningar i praktiken eller om de anser att det är viktigare med vinstintresset 
från kunderna. Vi har även tidigare tänkt jämföra revisorer och advokater för att beskriva 
likheter samt skillnader om hur de omsätter lagstiftningsförändringen av penningtvätt i 
praktiken. En annan vinkling ur forskarperspektiv är att se hur utfallet för Sverige blir i 
FATF’s granskningschecklista några år efter att Swedbank upphört, till stor del, med sin 
kontanthantering. 
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LÄNDER 
NR. Summa Medelv. Std. Error C= 

1.00 
LC= 
0.67 

PC= 
0.33 

NC= 
0.00 

NA 

Argentina 49 11.25 0.2296 0.0339   2   1 26 20 0 
Australien 49 25.67 0.5239 0.0516 12 14 13 10 0 
Österrike 49 26.65 0.5439 0.0336   6 19 24 0 0 
Belgien 48 36.04 0.7508 0.0379 21 19 7 1 1 
Brasilien 47 22.69 0.4828 0.0406   3 22 15 7 2 
Kanada 49 25.05 0.5112 0.0479   7 23 8 11 0 
Kina 49 24.00 0.4898 0.0469   8 16 16 9 0 
Danmark 49 24.33 0.4965 0.0459  8 16 17 8 0 
Frankrike 49 31.73 0.6476 0.0330  9 29 10 1 0 
Finland 48 22.97 0.4785 0.0434  7 13 22 6 1 
Tyskland 49 26.03 0.5312 0.0390  5 24 15 5 0 
Grekland 48 16.29 0.3394 0.0392  2 11 22 13 1 
Hong Kong 49 28.69 0.5855 0.0420 10 21 14 4 0 
Island 48 23.32 0.4858 0.0467   8 14 18 8 1 
Indien 48 25.70 0.5354 0.0370   4 25 15 4 1 
Irland 49 29.32 0.5984 0.0487 16 12 16 5 0 
Italien 49 31.34 0.6396 0.0505 19 13 11 6 0 
Japan 48 21.34 0.4446 0.0438   4 18 16 10 1 
Holland 49 27.34 0.5580 0.0345   6 22 20 1 0 
Luxemburg 49 16.93 0.3455 0.0323  1 9 30 9 0 
Mexiko 49 24.66 0.5033 0.0427  7 17 19 6 0 
Nya Zeeland 49 21.37 0.4361 0.0544  8 17 6 18 0 
Norge 48 29.02 0.6046 0.0463 13 18 12 5 1 
Portugal 48 31.71 0.6606 0.0392 13 23 10 2 1 
Korea 49 20.65 0.4214 0.0445 5 14 19 11 0 
Ryssland 47 25.64 0.5455 0.0437 10 13 21 3 2 
Singapore 49 33.76 0.6890 0.0329 11 32 4 2 0 
Sydafrika 49 24.65 0.5031 0.0459 9 14 19 7 0 
Spanien 48 28.70 0.5979 0.0422 10 22 12 4 1 
Sverige 47 24.35 0.5181 0.0430 6 20 15 6 2 
Schweiz 48 29.36 0.6117 0.0415 11 21 13 3 1 
Turkiet 48 18.30 0.3813 0.0411 3 12 22 11 1 
USA 49 34,42 0.7024 0.0392 15 28 2 4 0 
Storbritannien 49 35.34 0.7212 0.0461 24 12 10 3 0 
Summa   18.11  303 604 519 223     17 
Summa medelv.   0.5326       
 

C (kompatibel) = 1.00, LC (till stor del kompatibel) = 0.67, PC (delvis kompatibel) = 0.33, 
NC (inte kompatibel) = 0.00, NA (ej tillämpbar) 

 



 

 

 

BILAGA 3. FATF’s ömsesidig utvärdering av rekommendationerna 5-12 - Kundkännedom 
och arkivering 

LÄNDER NR. Summa Medelv. Std. D 
 

C= 
1.00 

LC= 
0.67 

PC= 
0.33 

NC= 
0.00 

NA 

Argentina 8 1.32 0.1650 0.1764 0 0 4 5 0 
Australien 8 0.66 0.0825 0.1528 0 0 2 6 0 
Österrike 8 4.67 0.5838 0.2379 1 4 3 0 0 
Belgien 8 6.67 0.8338 0.2523 5 2 1 0 0 
Brasilien 7 4.02 0.5743 0.2532 0 5 1 1 1 
Kanada 8 1.33 0.1663 0.2523 0 1 2 5 0 
Kina 8 2.66 0.3325 0.2533 0 2 4 2 0 
Danmark 8 1.33 0.1663 0.3561 1 0 1 6 0 
Finland 8 1.99 0.2488 0.3447 1 0 3 4 0 
Frankrike 8 4.00 0.5000 0.1817 0 4 4 0 0 
Tyskland 8 3.33 0.4163 0.2379 0 3 4 1 0 
Grekland 8 2.66 0.3325 0.2533 0 2 4 2 0 
Hong Kong 8 3.32 0.4150 0.2966 1 1 5 1 0 
Indien 7 3.34 0.4771 0.2645 0 4 2 1 1 
Island 8 3.66 0.4575 0.3068 1 2 4 1 0 
Irland 8 2.32 0,2900 0.3301 1 0 4 3 0 
Italien 8 4.00 0.5000 0.4717 2 1 2 3 0 
Japan 7 1.33 0.1900 0.2627 0 1 2 4 1 
Holland 8 3.67 0.4588 0.2503 0 4 3 1 0 
Luxemburg 8 2.32 0.2900 0.2140 0 0 5 3 0 
Mexiko 8 4.00 0.5000 0.3102 1 3 3 1 0 
Nya Zeeland 8 0.67 0.0838 0.2369 0 1 0 7 0 
Norge 7 3.66 0.5229 0.4662 3 0 2 2 1 
Portugal 7 4.00 0.5714 0.3719 2 2 2 1 0 
Korea 8 2.00 0.2500 0.3887 1 1 1 5 0 
Ryssland 7 2.65 0.3786 0.1285 0 1 6 0 1 
Singapore 8 5.02 0.6275 0.2786 1 6 0 1 0 
Sydafrika 8 1.32 0.1650 0.1764 0 0 4 4 0 
Spanien 7 2.99 0.4271 0.4182 2 0 3 2 1 
Sverige 7 2.00 0.2857 0.3012 0 3 2 2 1 
Schweiz 8 4.33 0.5413 0.3547 2 2 3 1 0 
Turkiet 8 1.33 0.1663 0.3561 1 0 1 6 0 
Storbritannien 8 3.32 0.4150 0.3887 2 0 4 2 0 
USA 8 4.35 0.5438 0.2499 0 6 1 1 0 
Summa   12.95   28   61   91   84 7 
Medelvärde   0.3811       

 

C (kompatibel) = 1.00, LC (till stor del kompatibel) = 0.67, PC (delvis kompatibel) = 0.33, 
NC (inte kompatibel) = 0.00, NA (ej tillämpbar) 



 

 

 

BILAGA 4. FATF ömsesidig utvärdering av rekommendationer 5-12  
 

LÄNDER Rek. 
5. 

Rek. 
6. 

Rek. 
7. 

Rek. 
8. 

Rek. 
9. 

Rek. 
10. 

Rek. 
11. 

Rek. 
12. 

Argentina 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 
Australien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 
Österrike 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 0.33 0.33 
Belgien 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 
Brasilien 0.33 0.67 0.67 0.67 NA 0.67 0.67 0.00 
Kanada 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.67 0.33 0.00 
Kina 0.33 0.00 0.33 0.67 0.33 0.67 0.33 0.00 
Danmark 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
Finland 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 1.00 0.33 0.00 
Frankrike 0.67 0.33 0.33 0.67 0.33 0.67 0.67 0.33 
Tyskland 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.33 0.00 
Grekland 0.33 0.00 0.67 0.33 0.33 0.67 0.33 0.00 
Hongkong 0.33 0.33 1.00 0.67 0.33 0.33 0.33 0.00 
Island 0.33 0.00 0.33 0.67 0.33 1.00 0.67 0.33 
Indien 0.33 0.33 0.67 0.67 NA 0.67 0.67 0.00 
Irland 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 1.00 0.33 0.33 
Italien 0.33 0.00 0.00 1.00 0.33 1.00 0.67 0.00 
Japan 0.00 0.00 0.00 0.33 NA 0.67 0.33 0.00 
Holland 0.33 0.33 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.33 
Luxemburg 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 
Mexiko 0.33 0.67 0.67 0.33 0.33 1.00 0.67 0.00 
Nya Zeeland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 
Norge 0.33 0.00 0.00 1.00 NA 1.00 1.00 0.33 
Portugal 0.67 0.00 0.33 1.00 NA 1.00 0.67 0.33 
Korea 0.33 0.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 
Ryssland 0.33 0.33 0.33 0.33 NA 0.67 0.33 0.33 
Singapore 0.67 0.67 1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 
Sydafrika 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 
Spanien 0.33 0.00 0.00 0.33 NA 1.00 1.00 0.33 
Sverige 0.33 0.00 0.00 0.67 NA 0.67 0.67 0.33 
Schweiz 0.33 0.67 0.00 0.33 0.67 1.00 1.00 0.33 
Turkiet 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 1.00 0.00 0.00 
Storbritannien 0.33 0.00 0.00 1.00 0.33 1.00 0.33 0.33 
USA 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 
Summa 10.60 7.33 10.00 18.00 7.32 25.40 16.30 4.29 
Medelvärde 0.31 0.21 0.29 0.53 0.28 0.75 0.48 0.12 

 

C (kompatibel) =1.00, LC (till stor del kompatibel) = 0.67, PC (delvis kompatibel) = 0.33, 
NC (inte kompatibel) = 0.00, NA (ej tillämpbar)



 

 

 

BILAGA 5. Granskningschecklista – FATF’s 34 medlemsländer 

NR. Rekommendationer Argentina Australia Österrike 

 Rättssystem              
 1. Penningtvätt brott PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 

 5. Kundkännedom NC 0.00 NC 0.00 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
 7. Korrespondentbankstjänster NC 0.00 NC 0.00 LC 0.67 
 8. Ny teknik och non face-to-face business PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
 9. Tredje part och inledarna  NC 0.00 NC 0.00 LC 0.67 
10. Journalföring PC 0.33 PC 0.33 C 1.00 
11. Ovanliga transaktioner PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 NC 0.00 NC 0.00 PC 0.33 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  PC 0.33 C 1.00 LC 0.67 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  PC 0.33 NC 0.00 PC 0.33 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 NC 0.00 NC 0.00 PC 0.33 
17. Sanktioner NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
18. Brevlådebanker  PC 0.33 PC 0.33 C 1.00 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker PC 0.33 C 1.00 LC 0.67 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
22. Utländska filialer och dotterbolag  NC 0.00 NC 0.00 LC 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
25. Riktlinjer & Feedback  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  PC 0.33 LC 0.67 C 1.00 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
29. Handledare NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
31. Nationellt samarbete  PC 0.33 LC 0.67 C 1.00 
32. Statistik NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 



 

 

 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 C 1.00 LC 0.67 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
39. Utlämning PC 0.33 C 1.00 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  NC 0.00 C 1.00 LC 0.67 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
V. Internationellt samarbete  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  PC 0.33 NC 0.00 C 1.00 

VIII. Ideella organisationer  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure PC 0.33 - - PC 0.33 
IX. Cash Couriers-  - - PC 0.33 - - 

 Summa  11.3  25.7  26.7 
 Medelvärde  0.23  0.52  0.54 

 

NR. Rekommendationer Belgien Brasilien Kanada 

 Rättssystem            
 1. Penningtvätt brott C PC 0.33 LC 0.67 1.00 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar C 

PC 0.33 LC 0.67 
1.00 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C LC 0.67 C 1.00 1.00 

 5. Kundkännedom LC PC 0.67 NC 0.00 0.67 
 6. Politiskt utsatt ställning  LC LC 0.67 NC 0.00 0.67 
 7. Korrespondentbankstjänster C LC 0.67 PC 0.33 1.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business C LC 0.67 NC 0.00 1.00 
 9. Tredje part och inledarna  C NA NA NC 0.00 1.00 
10. Journalföring C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
11. Ovanliga transaktioner C LC 0.67 PC 0.33 1.00 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 PC NC 0.00 NC 0.00 0.33 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC LC 0.67 LC 0.67 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  C C 1.00 C 1.00 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 LC NC 0.00 NC 0.00 0.67 



 

 

 

17. Sanktioner LC LC 0.67 PC 0.33 0.67 
18. Brevlådebanker  C PC 0.33 LC 0.67 1.00 
19. Andra former av rapportering  C C 1.00 C 1.00 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C LC 0.67 C 1.00 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  C PC 0.33 PC 0.33 1.00 
22. Utländska filialer och dotterbolag  LC PC 0.33 NC 0.00 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  PC NC 0.00 NC 0.00 0.33 
25. Riktlinjer & Feedback  LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten C LC 0.67 PC 0.33 1.00 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C LC 0.67 C 1.00 1.00 
29. Handledare LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
31. Nationellt samarbete  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
32. Statistik LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC PC 0.33 NC 0.00 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  NA NA NA PC 0.33 NA 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  LC C 1.00 C 1.00 0.67 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
39. Utlämning LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
40. Andra former av samarbete  C LC 0.67 LC 0.67 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument LC NC 0.00 LC 0.67 0.67 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering C NC 0.00 LC 0.67 1.00 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC NC 0.00 LC 0.67 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
V. Internationellt samarbete  LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet C LC 0.67 NC 0.00 1.00 
VII. Banköverföring regler  LC LC 0.67 NC 0.00 0.67 

VIII. Ideella organisationer  C NC 0.00 LC 0.67 1.00 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure - PC 0.33 C 1.00 - 
IX. Cash Couriers-  NC - - - - 0.00 

 Summa   22.7  25.1 36.0 
 Medelvärde   0.48  0.51 0.75 

 

NR. Rekommendationer Kina Danmark Finland 

 Rättssystem           



 

 

 

 1. Penningtvätt brott PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 C 1.00 

 5. Kundkännedom PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 
 9. Tredje part och inledarna  PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
10. Journalföring LC 0.67 C 1.00 C 1.00 
11. Ovanliga transaktioner PC 0.33 PC 0.33 NC 0.00 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
17. Sanktioner PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
18. Brevlådebanker  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 LC 0.67 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 C 1.00 C 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
22. Utländska filialer och dotterbolag  NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning PC 0.33 NC 0.00 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
29. Handledare LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
32. Statistik LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  PC 0.33 NA NA PC 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 C 1.00 C 1.00 



 

 

 

38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
39. Utlämning C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa  24.0  23.0  24.3 
 Medelvärde  0.49  0.48  0.50 

 

NR. Rekommendationer Frankrike Tyskland Grekland 

 Rättssystem             
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 PC 0.33 

 5. Kundkännedom LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  PC 0.33 PC 0.33 NC 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
 8. Ny teknik och non face-to-face business LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
 9. Tredje part och inledarna  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
10. Journalföring LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
11. Ovanliga transaktioner LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  C 1.00 LC 0.67 C 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
17. Sanktioner LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
18. Brevlådebanker  C 1.00 C 1.00 LC 0.67 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 NC 0.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 C 1.00 LC 0.67 



 

 

 

21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 
22. Utländska filialer och dotterbolag  LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  PC 0.33 PC 0.33 NC 0.00 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 LC 0.67 NC 0.00 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 LC 0.67 C 1.00 
29. Handledare LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
30. Resurser, integritet och utbildning  PC 0.33 LC 0.67 NC 0.00 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
32. Statistik PC 0.33 PC 0.33 NC 0.00 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  LC 0.67 NC 0.00 NC 0.00 
34. Rättsliga arrangemang  LC 0.67 NC 0.00 NA NA 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0,33 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
39. Utlämning LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering C 1.00 LC 0.67 PC 0.33 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
VII. Banköverföring regler  C 1.00 C 1.00 PC 0.33 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 LC 0.67 NC 0.00 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure LC 0.67 LC 0.67 NC 0.00 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa  31.7  26.0  16.3 
 Medelvärde  0.65  0.53  0.34 

 

NR. Rekommendationer Hong 
Kong Island Indien 

 Rättssystem              
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 



 

 

 

 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 C 1.00 

 5. Kundkännedom PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  PC 0.33 NC 0.00 PC 0.33 
 7. Korrespondentbankstjänster C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 
 8. Ny teknik och non face-to-face business LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
 9. Tredje part och inledarna  PC 0.33 PC 0.33 NA NA 
10. Journalföring PC 0.33 C 1.00 LC 0.67 
11. Ovanliga transaktioner PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 C 0.00 PC 0.33 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 NC 0.00 PC 0.33 NC 0.00 
17. Sanktioner PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
18. Brevlådebanker  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
22. Utländska filialer och dotterbolag  LC 0.67 PC 0.33 C 1 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  C 1.00 NC 0.00 LC 0.67 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
29. Handledare PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
32. Statistik LC 0.67 NC 0.00 LC 0.67 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  PC 0.33 NA NA PC 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
39. Utlämning LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 

 Nio särskilda rekommendationer       



 

 

 

I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 PC 0,33 PC 0.33 
II. Kriminalisering av terrorist finansiering PC 0.33 LC 0,67 PC 0.33 

III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 LC 0,67 PC 0.33 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 LC 0,67 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 NC 0.00 NC 0.00 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa  28.7  23.3  25.7 
 Medelvärde  0.59  0.49  0.54 

 

NR. Rekommendationer Irland Italien Japan 

 Rättssystem           
 1. Penningtvätt brott LC C 1.00 LC 0.67 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C C 1.00 C 1.00 1.00 

 5. Kundkännedom PC PC 1.00 NC 0.00 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC NC 0.00 NC 0.00 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster NC NC 0.00 NC 0.00 0.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business PC C 1.00 PC 0.33 0.33 
 9. Tredje part och inledarna  NC PC 0.33 NA NA 0.00 
10. Journalföring C C 1.00 LC 0.67 1.00 
11. Ovanliga transaktioner PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 PC NC 0.00 NC 0.00 0.33 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  C PC 0.33 LC 0.67 1.00 
14. Skydd & inget angiveri  C C 1.00 LC 0.33 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC LC 0.67 NC 0.00 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 PC NC 0.00 PC 0.33 0.33 
17. Sanktioner PC PC 0.33 LC 0.67 0.33 
18. Brevlådebanker  PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
19. Andra former av rapportering  C C 1.00 C 1.00 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C C 1.00 C 1.00 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  PC LC 0.67 NC 0.00 0.33 
22. Utländska filialer och dotterbolag  LC PC 0.33 NC 0.00 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 



 

 

 

24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 
reglering, tillsyn och övervakning  NC NC 0.00 PC 0.33 0.00 

25. Riktlinjer & Feedback  LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 
 Institutionella och andra åtgärder       

26. Finansunderrättelseenheten LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C C 1.00 LC 0.67 1.00 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C C 1.00 C 1.00 1.00 
29. Handledare LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
31. Nationellt samarbete  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
32. Statistik PC LC 0.67 LC 0.67 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC C 1.00 NC 0.00 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  PC PC 0.33 NC 0.00 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC PC 0.33 PC 0.33 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  C C 1.00 PC 0.33 1.00 
37. Dubbel straffbarhet  C C 1.00 PC 0.33 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  C C 1.00 LC 0.67 1.00 
39. Utlämning C C 1.00 PC 0.33 1.00 
40. Andra former av samarbete  C C 1.00 LC 0.67 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering LC LC 0.67 PC 0.33 0.67 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  C PC 0.33 LC 0.67 1.00 
V. Internationellt samarbete  C C 1.00 PC 0.33 1.00 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
VII. Banköverföring regler  NC NC 0.00 LC 0.67 0.00 

VIII. Ideella organisationer  PC C 1.00 PC 0.33 0.33 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure PC - - NC 0.00 0.33 
IX. Cash Couriers-  - C 1.00 - - - 

 Summa   31.3  21.3 29.3 
 Medelvärde   0.64  0.44 0.60 

 

NR. Rekommendationer Holland Luxemburg Mexiko 

 Rättssystem           
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 PC 0.33 



 

 

 

 5. Kundkännedom PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
 7. Korrespondentbankstjänster LC 0.67 LC 0.67 NC 0.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
 9. Tredje part och inledarna  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
10. Journalföring LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
11. Ovanliga transaktioner LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
17. Sanktioner LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 
18. Brevlådebanker  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 PC 0.33 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 NC 0.00 PC 0.33 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  PC 0.33 LC 0.67 NC 0.00 
22. Utländska filialer och dotterbolag  PC 0.33 C 1.00 PC 0.33 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  PC 0.33 NC 0.00 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C 1.00 PC 0.33 PC 0.33 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
29. Handledare LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
32. Statistik LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC 0.33 NC 0.00 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  PC 0.33 LC 0.67 NC 0.00 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
39. Utlämning PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  LC 0.67 NC 0.00 PC 0.33 



 

 

 

IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 
V. Internationellt samarbete  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
VII. Banköverföring regler  C 1.00 PC 0.33 PC 0.33 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure LC 0.67 PC 0.33 NC 0.00 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa  27.3  24.7  16.9 
 Medelvärde  0.56  0.50  0.34 

 

NR. Rekommendationer Nya 
Zeeland Norge Portugal 

 Rättssystem           
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 C 1.00 

 5. Kundkännedom NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster NC 0.00 NC 0.00 PC 0.33 
 8. Ny teknik och non face-to-face business NC 0.00 C 1.00 C 1.00 
 9. Tredje part och inledarna  NC 0.00 NA NA NA NA 
10. Journalföring LC 0.67 C 1.00 C 1.00 
11. Ovanliga transaktioner NC 0.00 C 1.00 LC 0.67 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
14. Skydd & inget angiveri  LC 0.67 C 1.00 C 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
17. Sanktioner PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
18. Brevlådebanker  NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 C 1.00 C 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  NC 0.00 C 1.00 LC 0.67 
22. Utländska filialer och dotterbolag  NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 LC 0.67 PC 0.33 
25. Riktlinjer & Feedback  LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

 Institutionella och andra åtgärder       



 

 

 

26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C 1.00 C 1.00 LC 0.67 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
29. Handledare NC 0.00 LC 0.67 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
31. Nationellt samarbete  C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
32. Statistik LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC 0.33 LC 0.67 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  NC 0.00 NC 0.00 PC 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 LC 0.67 C 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC 0.67 PC 0.33 C 1.00 
39. Utlämning LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 C 1.00 C 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument LC 0.67 PC 0.33 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering C 1.00 LC 0.67 LC 0.67 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC 0.33 PC 0.33 PC 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  NC 0.00 NC 0.00 NC 0.00 

VIII. Ideella organisationer  PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure PC 0.33 - - - - 
IX. Cash Couriers-  - - PC 0.33 LC 0.67 

 Summa  21.4  29.0  31.7 
 Medelvärde  0.44  0.59  0.66 

 

NR. Rekommendationer Korea Ryssland Singapore 

 Rättssystem        
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 LC 0.67 PC 0.33 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder PC 0.33 C 1.00 LC 0.67 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer LC 0.67 C 1.00 C 1.00 

 5. Kundkännedom PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
 7. Korrespondentbankstjänster NC 0.00 PC 0.33 C 1.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 



 

 

 

 9. Tredje part och inledarna  NC 0.00 NA NA LC 0.67 
10. Journalföring LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
11. Ovanliga transaktioner NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 NC 0.00 PC 0.33 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
14. Skydd & inget angiveri  C 1.00 PC 0.33 LC 0.67 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
17. Sanktioner PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
18. Brevlådebanker  PC 0.33 C 1.00 C 1.00 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 C 1.00 LC 0.67 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  NC 0.00 PC 0.33 LC 0.67 
22. Utländska filialer och dotterbolag  PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  NC 0.00 PC 0.33 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  LC 0.67 PC 0.33 LC 0.67 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  LC 0.67 C 1.00 C 1.00 
29. Handledare PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
30. Resurser, integritet och utbildning  PC 0.33 PC 0.33 C 1.00 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
32. Statistik PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  NC 0.00 PC 0.33 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  NC 0.00 NA NA PC 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 C 1.00 C 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC 0.67 C 1.00 LC 0.67 
39. Utlämning LC 0.67 LC 0.67 C 1.00 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 C 1.00 C 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering PC 0.33 LC 0.67 LC 0.67 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  NC 0.00 PC 0.33 C 1.00 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet PC 0.33 NC 0.00 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 



 

 

 

VIII. Ideella organisationer  PC 0.33 PC 0.33 LC 0.67 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure LC 0.67 NC 0.00 LC 0.67 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa  20.7  25.6  33.8 
 Medelvärde  0.42  0.54  0.69 

 

NR. Rekommendationer Sydafrika Spanien Sverige 

 Rättssystem        
 1. Penningtvätt brott LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
 Förebyggande åtgärder       

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C C 1.00 LC 0.67 1.00 

 5. Kundkännedom PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC NC 0.00 NC 0.00 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster NC NC 0.00 NC 0.00 0.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business PC PC 0.33 LC 0.00 0.33 
 9. Tredje part och inledarna  NC NA NA NA NA 0.00 
10. Journalföring PC C 1.00 LC 0.67 0.33 
11. Ovanliga transaktioner PC C 1.00 LC 0.67 0.33 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 NC PC 0.33 PC 0.33 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC LC 0.67 PC 0.33 0.67 
14. Skydd & inget angiveri  C C 1.00 C 1.00 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  PC LC 0.67 LC 0.67 0.33 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
17. Sanktioner PC LC 0.67 LC 0.67 0.33 
18. Brevlådebanker  PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
19. Andra former av rapportering  C C 1.00 PC 0.33 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C LC 0.67 C 1.00 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  NC C 1.00 PC 0.33 0.00 
22. Utländska filialer och dotterbolag  NC LC 0.67 PC 0.33 0.00 
23. Reglering, tillsyn och övervakning PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  PC NC 0.00 NC 0.00 0.33 
25. Riktlinjer & Feedback  PC PC 0.33 LC 0.67 0.33 

 Institutionella och andra åtgärder       
26. Finansunderrättelseenheten LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C LC 0.67 C 1.00 1.00 
29. Handledare PC PC 0.33 LC 0.67 0.33 



 

 

 

30. Resurser, integritet och utbildning  LC PC 0.33 PC 0.33 0.67 
31. Nationellt samarbete  C LC 0.67 LC 0.67 1.00 
32. Statistik PC PC 0.33 PC 0.33 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  NC PC 0.33 PC 0.33 0.00 
34. Rättsliga arrangemang  PC NC 0.00 NA NA 0.33 

 Internationellt samarbete        
35. Konventioner  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC C 1.00 LC 0.67 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C C 1.00 C 1.00 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  LC C 1.00 LC 0.67 0.67 
39. Utlämning LC C 1.00 C 1.00 1.00 
40. Andra former av samarbete  C LC 0.67 C 1.00 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer       
I. Genomföra FN: s instrument LC PC 0.33 LC 0.67 0.67 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 
V. Internationellt samarbete  LC LC 0.67 LC 0.67 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
VII. Banköverföring regler  PC LC 0.67 NC 0.00 0.33 

VIII. Ideella organisationer  PC LC 0.67 PC 0.33 0.33 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure PC LC 0.67 NC 0.00 0.33 
IX. Cash Couriers-  - - - - - - 

 Summa   28.7  24.4 24.7 
 Medelvärde   0.60  0.52 0.50 

 

NR. Rekommendationer Schweiz Turkiet 

 Rättssystem      
 1. Penningtvätt brott LC 0.67 PC 0.33 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar C 1.00 LC 0.67 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder C 1.00 LC 0.67 
 Förebyggande åtgärder     

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer LC 0.67 LC 0.67 

 5. Kundkännedom PC 0.33 NC 0.00 
 6. Politiskt utsatt ställning  LC 0.67 NC 0.00 
 7. Korrespondentbankstjänster NC 0.00 NC 0.00 
 8. Ny teknik och non face-to-face business PC 0.33 PC 0.33 
 9. Tredje part och inledarna  LC 0.67 NC 0.00 
10. Journalföring C 1.00 C 1.00 
11. Ovanliga transaktioner C 1.00 NC 0.00 



 

 

 

12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 
6, 8-11 PC 0.33 NC 0.00 

13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  PC 0.33 PC 0.33 
14. Skydd & inget angiveri  PC 0.33 LC 0.67 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC 0.67 PC 0.33 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 PC 0.33 NC 0.00 
17. Sanktioner PC 0.33 PC 0.33 
18. Brevlådebanker  LC 0.67 PC 0.33 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker LC 0.67 C 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  LC 0.67 NC 0.00 
22. Utländska filialer och dotterbolag  PC 0.33 NC 0.00 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC 0.67 PC 0.33 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  LC 0.67 NC 0.00 
25. Riktlinjer & Feedback  C 1.00 PC 0.33 

 Institutionella och andra åtgärder     
26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C 1.00 PC 0.33 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 LC 0.67 
29. Handledare PC 0.33 PC 0.33 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC 0.67 PC 0.33 
31. Nationellt samarbete  LC 0.67 LC 0.67 
32. Statistik LC 0.67 PC 0.33 
33. Juridiska personer - verkliga ägare  NC 0.00 PC 0.33 
34. Rättsliga arrangemang  NA NA NA NA 

 Internationellt samarbete      
35. Konventioner  LC 0.67 PC 0.33 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  C 1.00 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  LC 0.67 LC 0.67 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  C 1.00 PC 0.33 
39. Utlämning LC 0.67 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  LC 0.67 LC 0.67 

 Nio särskilda rekommendationer     
I. Genomföra FN: s instrument PC 0.33 PC 0.33 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering LC 0.67 PC 0.33 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  PC 0.33 PC 0.33 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  PC 0.33 PC 0.33 
V. Internationellt samarbete  LC 0.67 PC 0.33 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet C 1.00 PC 0.33 
VII. Banköverföring regler  PC 0.33 NC 0.00 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 PC 0.33 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure NC 0.00 LC 0.67 
IX. Cash Couriers-  - - - - 



 

 

 

 Summa  29.4  18.3 
 Medelvärde  0.61  0.38 

 

NR. Rekommendationer Stor-
Britannien USA 

 Rättssystem      
 1. Penningtvätt brott C 1.00 LC 0.67 

 2. Penningtvätt brott - subjektiva inslaget och 
bolagsansvar C 1.00 C 1.00 

 3. Förverkande och provisoriska åtgärder C 1.00 LC 0.67 
 Förebyggande åtgärder     

 4. Sekretess lagar överensstämmer med 
rekommendationer C 1.00 C 1.00 

 5. Kundkännedom PC 0.33 PC 0.33 
 6. Politiskt utsatt ställning  NC 0.00 LC 0.67 
 7. Korrespondentbankstjänster NC 0.00 LC 0.67 
 8. Ny teknik och non face-to-face business C 1.00 LC 0.67 
 9. Tredje part och inledarna  PC 0.33 LC 0.67 
10. Journalföring C 1.00 LC 0.67 
11. Ovanliga transaktioner PC 0.33 LC 0.67 
12. Utsedda icke finansiella företag och yrken - R.5, 

6, 8-11 PC 0.33 NC 0.00 
13. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  C 1.00 LC 0.67 
14. Skydd & inget angiveri  C 1.00 C 1.00 
15. Intern kontroll, efterlevnad och revision  LC 0.67 LC 0.67 
16. Utsedda icke finansiella företag och yrken - 

R.13-15 & 21 LC 0.67 NC 0.00 
17. Sanktioner LC 0.67 LC 0.67 
18. Brevlådebanker  PC 0.33 C 1.00 
19. Andra former av rapportering  C 1.00 C 1.00 
20. Andra NFBP & säker transaktion tekniker C 1.00 C 1.00 
21. Särskild uppmärksamhet för högre risk länder  PC 0.33 LC 0.67 
22. Utländska filialer och dotterbolag  NC 0.00 LC 0.67 
23. Reglering, tillsyn och övervakning LC 0.67 LC 0.67 
24. Utsedda icke finansiella företag och yrken 

reglering, tillsyn och övervakning  PC 0.33 PC 0.33 
25. Riktlinjer & Feedback  C 1.00 C 1.00 

 Institutionella och andra åtgärder     
26. Finansunderrättelseenheten LC 0.67 LC 0.67 
27. Brottsbekämpande myndigheterna  C 1.00 C 1.00 
28. De behöriga myndigheternas befogenheter  C 1.00 C 1.00 
29. Handledare LC 0.67 C 1.00 
30. Resurser, integritet och utbildning  LC 0.67 LC 0.67 
31. Nationellt samarbete  C 1.00 LC 0.67 
32. Statistik LC 0.67 LC 0.67 



 

 

 

33. Juridiska personer - verkliga ägare  PC 0.33 NC 0.00 
34. Rättsliga arrangemang  PC 0.33 NC 0.00 

 Internationellt samarbete      
35. Konventioner  C 1.00 LC 0.67 
36. Ömsesidig rättslig hjälp  LC 0.67 LC 0.67 
37. Dubbel straffbarhet  C 1.00 C 1.00 
38. Penningtvätt om förverkande och frysning  C 1.00 LC 0.67 
39. Utlämning C 1.00 LC 0.67 
40. Andra former av samarbete  C 1.00 C 1.00 

 Nio särskilda rekommendationer     
I. Genomföra FN: s instrument C 1.00 LC 0.67 

II. Kriminalisering av terrorist finansiering C 1.00 C 1.00 
III. Frysa och beslagta terroristers tillgångar  C 1.00 LC 0.67 
IV. Rapporteringen av misstänkta transaktioner  C 1.00 LC 0.67 
V. Internationellt samarbete  C 1.00 LC 0.67 

VI. Anti penningtvätt krav på prisvärdhet LC 0.67 LC 0.67 
VII. Banköverföring regler  PC 0.33 LC 0.67 

VIII. Ideella organisationer  LC 0.67 C 1.00 
IX. Cross Border Declaration & Disclosure LC 0.67 C 1.00 
IX. Cash Couriers-  - - - - 

 Summa  35.3  34.4 
 Medelvärde  0.72  0.70 

 

 


