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FÖRORD 
 
Examensarbetet är utfört vid Luleå tekniska universitet vårterminen 2016.  Arbetets 
gång har omfattas av lärorika, intressanta och intensiva inslag. Valet av ämne har gett 
oss en bild av banktjänstemännens tankegång vid beslutsfattande i 
penningtvättssituationer och i vilka situationer det är svårast att ta ett beslut. Först och 
främst vill vi tacka vår handledare Jeaneth Johansson som varit ett stort stöd och 
bollplank under resans gång. Vi vill även passa på att tacka alla banktjänstemän som 
ställt upp med intervjuer och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom 
området. Ert bidrag har varit oerhört värdefullt för genomförandet av studien.  
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Luleå 2016-05-25 

 
 

 
Saga Dannborg                                                       Emma Sundström 
 
 
               
 
 
  



 

SAMMANFATTNING  
Penningtvätt har länge varit ett uppmärksammat problem och svenska banker har idag 
ett ansvar att upptäcka och rapportera till finanspolisen vid misstanke om penningtvätt, 
vilket kräver omfattande arbete och resurser för banken. Det är svårt att hitta praktiska 
lösningar som passar både kunden och banken för att kunna tillämpa lagen på ett bra 
sätt. En svår situation uppstår när banken befinner sig mellan två viktiga intressenter 
och ska försöka balansera deras konflikterande intressen för att behålla legitimitet mot 
båda parter. Syftet med studien är att öka banktjänstemännens förståelse för kunders 
potentiella agerande i bedömningssituationer vid hantering av penningtvätt. Detta 
uppnås genom att mer specifikt analysera banktjänstemäns beslutsfattande i 
penningtvättssituationer genom kognitioner i den komplexa strävan att skapa legitimitet 
mot både Finansinspektionen och kunden. Av intresse är att identifiera och kategorisera 
faktorer som påverkar banktjänstemännens beslut genom att utveckla en kognitiv 
modell. Studien är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
som angripits genom abduktion. Studien startade med insamlad empiri från 
yrkeserfarenhet därefter samlades empiri in genom intervjutekniken Repertory Grid 
med kompletterande klassiska intervjufrågor. Analysen och slutsatsen visar vilka 
faktorer som har störst påverkan vid en svår och en lätt situation vid 
penningtvätthantering. Genom Repertory Grid har vi identifierat två komponenter: 
"Risk för penningtvätt" och "viktig kund" och utifrån detta har vi identifierat fyra olika 
kategorier där bankens kunder kan placeras och hur dessa hanteras i praktiken. 
 
Analysmodellen kan används praktiskt av banktjänstemän för att identifiera risken för 
penningtvätt för sina olika kunder. Induktivt har banktjänstemännens personlighet 
studerats och det har visats att självsäkra och effektiva upplever att få situationer är 
svåra att hantera och deras beslut styrs till största del av kognitioner. Banktjänstemän 
med noggrann personlighet fattar i större utsträckning beslut med hjälp av regler. En 
situation kan upplevas på olika sätt av två olika människor, samtidigt som 
penningtvättslagen kan tolkas på olika sätt av olika människor.  I takt med att nya 
normer utvecklas, uppstår även nya kognitioner. Nya normer möts av motstånd från 
banktjänstemännens gamla normer och kognitioner, motståndet benämns kognitiv 
dominans. Det krävs ett omfattande arbete för att implementera nya normer. Andra 
induktiva inslag i studien är de stereotypiska filtren är banktjänstemännen genar i sitt 
beslutsfattande för att kunna vara effektiv i situationer där det krävs. En konsekvens av 
det stereotypa beslutsfattandet kan vara att det sker felaktiga beslut och att fel 
människor blir ifrågasatta samtidigt som de som verkligen utför penningtvättbrott 
slipper undan straff. Slutsatserna fokuserar på de faktorer som visat sig vara mest 
betydelsefulla och huruvida personlighet hos en banktjänsteman kan har betydelse för 
att fatta ett beslut vid en penningtvättssituation.  
 
Nyckelord: Penningtvätt, beslut, legitimitet, förtroende, förståelse, regelöverträdelse   



 

ABSTRACT  
Money laundry has been a known problem for a long period of time and Swedish banks 
today have a responsibility to discover and report any suspicions about money laundry 
to the finance police, which requires extensive work and resources. It’s difficult to find 
practical solutions that suit both the customer and the bank while continuing to follow 
the law in a satisfactory way. A difficult situation arises when the bank is in between 
two important stakeholders and needs to balance their conflicting interests to keep the 
legitimacy against both of the stakeholders. The purpose of the study is to increase the 
bankers’ understanding of customers’ potential acting in evaluation situations when it 
comes to handling of money laundry. This is achieved by analysing the bankers’ 
decision-making in situations regarding money laundry by cognitions in the complex 
strive to create legitimacy toward both the Finance inspectorate and the customer. The 
interest lies in identifying and categorising factors that affecting the bankers’ decisions 
by developing a cognitive model. The study is a combination of both a quantitative and 
a qualitative method of research that has been approached by abduction. The study 
began with gathered empirical data from professional experience. Subsequently 
empirical data was gathered by the interviewing technique Repertory Grid with 
complementary classic interview question. The analysis and the conclusion show what 
factors have the greatest influence on a difficult and a simple situation involving 
handling of money laundry. By using Repertory Grid, we have identified two 
components: ” risk of money laundry ” and ” important customer” and from this, we 
have identified four different categories where the customer of the bank can be placed 
and how they are being handled in reality.  
 
The analysis model can be practically used by the bank to identify the risk of money 
laundering for its various customers. Inductive, the personality of the bank worker has 
been studied and it has been shown that confident and efficient individuals believe that 
few situations are difficult to handle and their decisions are mostly guided by 
cognitions. The bank workers with a careful personality more often make decisions 
based on rules. Two different people can experience a situation in different ways, while 
different people can interpret money laundering law in different ways. As new standards 
are developed, there will also be new cognitions. New standards meet resistance from 
old norms and cognitions of bank employees, the resistance is called cognitive 
dominance. It requires extensive work to implement the new standards. Another 
inductive streak in the study is the stereotypical filter where the bank workers cut 
corners in their decision making to be efficient in situations where efficiency is 
demanded. A consequence of the stereotypical decision making process might be that 
faulty decisions are made and that the wrong people are questioned for it, while the 
people that actually commit money laundry crimes aren’t punished. The conclusions 
focus on the factors that has shown to be the most significant and whether personality of 
a bank clerk can have significance to make a decision in a situation regarding money 
laundry.  
 
Keywords: Money laundering, decision, legitimacy, trust, sensemaking, rulebreaking 
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1. INLEDNING 	
______________________________________________________________________ 
Kapitlet introducerar bakgrunden till penningtvätt och Finansinspektionens arbete för 
att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare presenteras 
problemdiskussionen som lyfter problematiseringen av banktjänstemännens komplexa 
arbete i strävan att skapa legitimitet mot både Finansinspektionen och kunder.  
Avslutningsvis sammanfattas kapitlet i en forskningsfråga och syftet med studien. 
 
1.1 Svarta pengar ger vita vinster  
Penningtvätt har länge varit ett uppmärksammat problem som idag omsätter 
mångmiljardbelopp (Finansinspektionen, 2013) och utgör en stor del av den 
organiserade ekonomiska brottsligheten. (Brottsförebyggande rådet, 2011) Bekämpning 
av penningtvätt kräver stora resurser och har ökat de svenska bankernas kostnader 
enormt det senaste året. Det är svårt att hitta praktiska lösningar som passar både 
kunden och banken för att kunna tillämpa lagen på ett bra sätt. (Sundberg, 2014, 27 
februari) Penningtvätt uppstår genom kriminella handlingar när svarta pengar genom 
olika transaktioner antas som lagliga. Pengar kan vara svarta på två sätt, antingen 
kommer de från kriminella handlingar som narkotikabrott och stölder, eller från 
organisationer som undanhåller pengar från beskattning. När pengarna sedan används i 
samhället sker det genom transaktioner. Transaktioner kan vara vardagliga som 
kontanta insättningar av svarta pengar eller spel med svarta pengar för att få vita vinster 
(Syrén, 2005). När de svarta pengarna förts in i det vita systemet, anses pengarna 
tvättade och kan numera redovisas öppet utan koppling till brottslighet. (Swedbank, 
2016) Syftet med penningtvätt är att organisationer som arbetar med illegal verksamhet 
ska kunna dölja sambandet mellan brott och pengar och därmed kunna visa upp en falsk 
bild av att pengarna intjänats på laglig väg. (Finansinspektionen 2015) I studier om 
forensic accounting som är en kombination av redovisning och undersökningsteknik för 
att påvisa bedrägerier påvisas generella karaktärsdrag hos personer som begår 
bedrägeribrott. (Forensic accounting, 2016) Karaktärsdragen utgörs av impulsivitet, låg 
tillförlitlighet, lättdistraherade samt att de skjuter upp saker. En studie av T. Singleton, 
A. Singleton, Bologna och Lindquist (2006) visar att det finns en skillnad mellan olika 
typer av människor. Det kan vara ett resultat av att människor har olika behov, vilket 
gör de har olika gränser för vad som utgör ett brott, och graden av brottet. 
 
Penningtvätt är inget nytt begrepp utan har sitt ursprung från USA under 1920-talet då 
Al Capone från maffian tvättade sina illegala inkomster. (Brottsförebyggande rådet, 
2011; Syrén, 2005) Penningtvätt har blivit allt mer prioriterat sedan slutet på 1980-talet. 
EU kom med den första regleringen och direktivet för penningtvättsbekämpning år 
1999, vilket resulterade i lagen (SFS 1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
(Brottsförebyggande rådet, 2011). Nästa ändringsdirektiv kom 2001 som innehöll mer 
omfattande regler kring identitetskontroller och rapportering vid misstänkta 
penningtvättsfall. (Prop. 2001/02:26) Det tredje penningtvättsdirektivet kom 2005 och 
innehöll hårdare internationella regleringar, som följd av terroristattackerna i USA den 
11 september 2001. Direktivet har som syfte att förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Förhindras penningtvätt avslutas även finansieringen av kriminell 
verksamhet (Gao, Xu, Wang & Green. 2009; Brottsförebyggande rådet, 2011). 
Direktivet kräver även att andra bolag än banker så som fastighetsmäklare och 
bilhandlare måste rapportera vid misstanke om penningtvätt, särskilt när stora summor 
kontanter är inblandade. (SFS 2009:62) Trots dessa åtgärder är penningtvätt fortfarande 
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ett stort problem världen över. De som utför penningtvätt hittar ständigt nya vägar att 
tvätta pengar (Brottsförebyggande rådet, 2011; Gao, et al., 2009). 

1.2 Legitimitetsbalans mellan konflikterande förväntningar 
Svenska banker har idag ett ansvar att upptäcka och rapportera till finanspolisen vid 
misstanke om penningtvätt, vilket kräver omfattande arbete och resurser för banken. 
Finansinspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för den finansiella 
marknaden och har som uppgift att analysera verksamhetsområden och utföra 
tillsynsarbeten i form av inspektioner. Regler inom den finansiella verksamheten 
utformas av Finansinspektionen, som även har till uppgift att se till att reglerna följs 
(Snabbfinans, 2016). Om det finns en misstanke om penningtvätt är det finanspolisen 
banken vänder sig till för att göra en anmälan. (Polisen, 2015; Ekobrottsmyndigheten, 
2010) 

En undersökning utförd av revisions- och rådgivningsbolaget KPMG visar att trots 
ansvaret från Finansinspektionen finns det endast rapporteringar om penningtvätt från 
ungefär hälften av alla svenska banker. Förklaringar till det är bland annat brister i 
teknik, utveckling och kunskap på grund av stora kostnader i systemutveckling och för 
att internt kontrollera att Finansinspektionens krav följs. Den största utmaningen är att 
anpassa systemet till en lagom risknivå som passar både kunden och banken (Sundberg, 
2014, 27 februari). de Koker (2009) anser att den största utmaningen är situationer som 
utgör en låg risk för penningtvätt och det krävs en förståelse om vad låg risk är för att 
det ska vara möjligt. Hannan och Ross (2007) föreslår att ett riskbaserat förhållningsätt 
kan användas för att penningtvättsbekämpningen ska vara rimlig i förhållande till 
risken. Utan ett riskbaserat förhållningssätt uppstår onödiga kostnader i form av 
överflödig rapportering istället för meningsfull information kring transaktioner som 
misstänks för penningtvätt. (Hannan & Ross, 2007) Alla krav från Finansinspektionen 
sätter press och ökar bankernas kostnader för att övervaka transaktioner, rekrytera 
personal och utföra kundanalyser. Bankerna ifrågasätter vart gränsen egentligen går, 
och vet inte riktigt om deras arbete medför en tillräckligt stor skillnad på grund av svag 
återkoppling från Finansinspektionen (Sundberg, 2014, 27 februari). Bristerna skiljer 
sig mellan de finansiella instituteten och resulterar i att kriminella som tvättar pengar 
har möjlighet att ständigt ligga steget före de som förebygger och bekämpar 
penningtvätt. När en metod för penningtvätt upptäcks konstrueras nya. Teknik och 
kunskap är därmed viktigt hos banker i syfte att stoppa penningtvätt eftersom banker ses 
som grinden i arbetet för att förhindra att penningtvätt sker (Brottsförebyggande rådet, 
2011). 

Tidigare forskning av Buchanan (2004) visar penningtvättsprocessens tillvägagångsätt 
genom tre stadier i samhället, placeringsstadiet, skiktiningsstadiet och 
integrationsstadiet, medan Chong och Lopez-De-Silanes (2015) poängterar att 
penningtvättregleringen har blivit allt hårdare, framförallt efter att antalet 
terroristattacker ökat. Chong och Lopez-De-Silanes (2015) menar även att trots den 
ökade uppmärksamheten finns det sparsam forskning kring ämnet.  Den senaste lagen 
(SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft 
den 15 mars 2009. Banker har bland annat sedan dess fått hårdare regleringar kring hur 
kontanter får hanteras. Lagen innefattar skärpta kontroller om kundkännedom och 
rapportering till finanspolisen vid misstänkta penningtransaktioner. För banken innebär 
det att kunder alltid måste legitimera sig för att uträtta bankärenden. Vid insättningar 
kan ytterligare frågor om pengarnas ursprung behöva besvaras. Vid de fall där kunden 
inte kan uppvisa en giltig legitimation eller en giltig förklaring till varför en viss 
transaktion ska utföras får inte banken utföra den. Om lagen inte följs kan den enskilde 
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banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner (Svenska 
Bankföreningen, 2016). Från och med den 1 augusti 2015 har sanktionsbeloppet höjts 
till 10 procent av årsomsättningen för att motivera bankerna att förbättra sitt arbete mot 
bekämpning av penningtvätt. (Svd Näringsliv, 2015, 2 juni) 

I media uppmärksammas ett missnöje hos kunder som känner sig kränkta på grund av 
de närgångna frågor som banken tvingas ställa enligt lagen. (Dunér, 2011, 2 september) 
Enligt Derwin, (1998) kan missnöjet kan vara en följd av brist på kundens förståelse för 
bankens agerande vilket möjligtvis beror på otillräcklig information från bankens sida. 
Får en kund för lite information kan det i sin tur påverka förtroendet. (Sekhon, Ennew, 
Kharouf & Devlin, 2014) Förtroendet är viktigt för banken eftersom de kan vara en 
avgörande faktor för legitimiteten. (Tuvhag, 2013, 7 oktober) Enligt O´Donovan (2002) 
är legitimitet en önskvärd resurs som samhället tilldelar banken då intressenternas 
förväntningar på organisationen uppfylls. För banken är legitimitet viktigt för att kunna 
balansera förtroendet mellan alla parter i samhället och en förutsättning för att kunna 
skapa en god långsiktig relation. (Sekhon et al., 2014) Banker möter förväntningar från 
ett flertal intressenter. Förväntningar i form av lagar från Finansinspektionen på ena 
sidan banken, och ett gott kundbemötande med tillhörande förtroende från kunder på 
andra sidan, är svårt att balansera för att skapa legitimitet hos båda parter. (Suchman, 
1995; O´Donovan, 2002) Morgan och Hunt (1994) menar att kunder som får ett 
förtroende för en bank utifrån egna erfarenheter stannar ofta kvar som kund hos banken.  

Dalén, (2015) visar i sin studie att beslut kan fattas för att vara legitim. Däremot grundar 
sig beslut inte enbart på insamlad information utan även på psykologiska kognitioner. 
Kunskap, attityder och självförtroende kan även styra ett beslut. En individ kan bortse 
från viss information och agera utifrån sina egna värderingar (Garcia, 2013). Om en 
kund utsänder olika konflikternade karaktärsdrag kan det bli svårt att fatta ett rationellt 
beslut. Om en kund utstrålar många konflikterande karaktärsdrag kan komplexa 
kognitiva begränsningar uppstå, som tvingar banktjänstemannen att fatta ett irrationellt 
beslut. Begränsad rationalitet tar utgångspunkt i att individer önskar att förenkla 
beslutsprocessen (Simon, 1971). Tidigare studier som Simon (1971) exemplifierar hur 
olika beslutsprocesser går till medan följande studie fokuserar på hur beslutsfattandet 
ser ut i olika penningtvättssituationer. Vid varje kundbemötande uppstår en 
bedömningssituation där olika beslut ska fattas. Besluten utgår ifrån 
Finansinspektionens lagar och bankens egen penningtvättspolicy. Institutionell teori 
förklarar hur tvingande ismorfismer från Finansinspektionen styr bankens agerande. 
Medan logiker förklarar en banktjänstemans beteende och handlande när de styrs av 
normer, regler och social påverkan. Banktjänstemän bör agera rationellt och följa 
normer men på grund av konlikterande mål från olika intressenter frångås dessa och 
banktjänstemän fattar irrationella beslut. Institutionell teori bidrar med en förklarande 
faktor till studien om banken och banktjänstemäns beslutsfattande vid olika situationer 
(Meyer & Rowan, 1977; Thornton & Ocasio, 2012). Chong och Lopez De Silanes 
(2015) menar att lagar och regler motverkar penningtvätt förutsatt att de efterföljs 
Problemet uppstår när verkligheten är mer komplex än teorin på grund av individers 
kognitioner. Kraven från Finansinspektionen och kunderna hamnar i konflikt med 
varandra, vilket kan försätta banken i en svår bedömningssituation. Stor vikt hos banker 
ligger vid att uppfylla krav och förväntningar från båda intressenterna. Höga 
förväntningar från olika intressenter leder till många faktorer som en beslutsfattare 
måste ta hänsyn till.  

Det finns ett behov att tydliggöra för allmänheten, banken och Finansinspektionen hur 
arbetet mot penningtvätt både teoretisk bör gå till och hur det går till i praktiken. I och 
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med att penningtvätt är ett stort problem för samhället, är det av stor vikt att kunna 
inspirera till att göra regler och beslutsprocesser tydligare och enklare för 
banktjänstemän att hantera och hitta ytterligare metoder för att motverka penningtvätt. 
Att förenkla komplexa situationer är idag ett viktigt område för forskning. Baecker, 
Booth, Jovicic, McGrenere, och Moore, (2000) har studerat hur komplexa system och 
dåligt utformade instruktioner leder till förvirring, frustration och misslyckanden. Det 
saknas studier som visar att otydliga instruktioner påverkar banksektorn.  

Enligt ovanstående resonemang visar tidigare forskning teorier kring hantering av 
penningtvätt, legitimitet och beslutsprocesser däremot saknas en koppling mellan dessa. 
Singleton et al, (2006) har studerat forensic accounting som sammankopplar 
bedrägeribrott och karaktärsdrag men saknar direkt koppling mot penningtvätt. Det 
saknas även forskning om vilka faktorer som egentligen triggar banken att frångå regler 
i vissa situationer och hur det påverkar kundens förståelse och förtroende för banken. Vi 
ser därför en möjlighet att undersöka regleringar och beslutsprocesser inom banken och 
hur det påverkar legitimiteten vid hantering av penningtvätt. Det är även av stor vikt att 
ta reda på vart i beslutsprocesserna som brister finns och vilka lagar och regler som gör 
dessa brister möjliga. Genom att studera banktjänstemännens kognitioner vid 
beslutsfattande i penningtvättssituationer ökar förståelsen för vilka faktorer och intryck 
som är viktiga vid banktjänstemäns beslutsfattande. Det handlar om att 
banktjänstemannen ska skapa sig en mening om verkligheten. Faktorerna och intrycken 
uppfattas av banktjänstemannen och deras kognitiva beteendemönster som i sin tur 
skapar egna sätt att hantera penningtvätt (Kelly, 1955). 

1.3 Forskningsfråga  
Kopplat till legitimitetsbalansen enligt ovanstående resonemang har denna 
forskningsfråga tagits fram:  
 

Varför hanterar banktjänstemän beslut vid penningtvättssituationer olika för att 
behålla legitimitetsbalansen mellan både Finansinspektionen och kunden? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för banktjänstemännens arbete i 
bedömningssituationer vid hantering av penningtvätt. Detta uppnås genom att mer 
specifikt: 
 

• Identifiera faktorer som påverkar banktjänstemännens hantering av penningtvätt. 
 

• Identifiera bakomliggande orsaker till varför banktjänstemän fattar olika beslut.  
 

• Utveckla en kognitiv analysmodell som beskriver olika typer av beslutsfattanden 
och identifierar risken för penningtvätt. 
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1.5 Disposition 
Studien följer en klassisk disposition. Nedan introduceras varje kapitel med en 
övergripande sammanfattning av innehållet.  
 

 
Figur.1.1 Disposition  

Kapitel 1 

• Inledning: Kapitlet inleds med en övergripande bakgrund om penningtvätt och 
Finansinspektionens arbete för att stoppa penningtvätt och finansieraing av 
terrorism. Vidare presenteras problematiseringen som lyfter banktjänstemännens 
komplexa arbete i strävan att skapa legitimitet mot både stat och individ. Syftet 
och forskningsfrågan presenteras därefter och avslutas med studiens fortsatta 
disposition. 

Kapitel 2 

• Teoretisk referensram: Kapitlet presenterar en kort sammanfattning av tidigare 
forskning om penningtvätt och besriver de teorier som ligger till grund för 
studien. Llegitimitetsteorin, institutionell teori och beslutsteorier fungerar som 
övergripande i studien medan förtroende, förståelse och regelöverträdelse 
fungerar som förklarande faktorer till de övergripande teorierna. Avslutningsvis 
redogörs en sammanfattning av den teoretiska referensramen som återkopplar 
till studiens syfte. 

Kapitel 3 

• Studiens tillvägagångsätt: Kapitlet beskriver och motiverar studiens 
tillvägagångsätt. Det inkluderar aktörssynsätt, abduktivt angreppsätt samt en 
blandad forskningsmetod av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Vidare 
beskrivs hur den empiriska insamlingen gått till via intervjutekniken Repertory 
Grid som komletterats med klassiska intervjufrågor Slutligen presenteras de 
metodproblem som uppstått och hur dessa har kunnat avhjälpas. 

Kapitel 4 

• Banktjänstemän konstruerar sitt sätt att hantera penningtvätt. Kapitlet inleds 
med empiriska bidrag av penningtvättspolicy, medelvärdesanalys samt en 
presentation av de kavlitativa intervjuerna med banktjänstemännen. Därefter 
analyseras empirin utifrån Repertory Grid tekniken med klusteranalys och 
principalkomponentanalys där syftet är att förstå vilka faktorer som har störst 
påverkan vid olika penningtvättsituationer. Avslutningsvis presenteras studiens 
analysmodell samt contingency faktorer med tillhörande propositioner och en 
modell över hur kognitiv dissonans påverkar implementering av nya normer. 

Kapitel 5 

• Banktjänstemännens komplexa beslutsfattande: I sista kapitlet presenteras 
författarnas diskussion och slutsatser. Slutsatserna fokuserar på de faktorer som 
visat sig vara mest betydelsefulla och huruvida personlighet hos en 
banktjänsteman kan har betydelse för att fatta ett beslut vid en 
penningtvättssituation. Mer konkret kommer studiens syfte och forskningsfråga 
besvaras. Kapitlet avrundas med en avslutande diskussion med studiens bidrag, 
förslag på fortsatt forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
______________________________________________________________________ 
Kapitlet inleds med en översikt av tidigare forskning inom penningtvätt och ett 
tydliggörande av studiens gap som outforskat område. Därefter beskrivs 
legitimitetsteorin, institutionell teori och beslutsteorier som utgör ett övergripande 
teoriområde till studien. Vidare presenteras faktorerna förtroende och förståelse som 
fungerar som en förklarande grund till ovanstående teorier. Avslutningsvis redogörs en 
sammanfattning av den teoretiska referensramen som beskriver teoriernas tillämpning 
för att studera hur banktjänstemän fattar beslut vid penningtvättssituationer. 
 
2.1 Tidigare forskning  
Tidigare forskning berör enskilda studier om penningtvätt, legitimitet och 
beslutsprocesser. Forskningsområden som studerats inom penningtvätt är 
penningtvättsprocessen (Buchanan, 2004) samt studier som tyder på att hårdare 
reglering har ett tydligt samband med lägre nivåer av penningtvätt. (Chong & Lopez-
De-Silanes 2015) Resultat av tidigare forskning har även indikerat att ett riskbaserat 
förhållningssätt bör användas av den orsaken att det minskar onödiga kostnader. 
(Hannan & Ross, 2007) Inom institutionell teori och beslutsteorier har fokus legat på 
forskning som bygger på hur institutionella logiker kan förklara varför en organisation, 
agerar på ett visst sätt och hur en beslutsfattare tänker. (Van den Broek, Boselie, & 
Pauuwe, 2014) 
 
Tidigare studier poängterar vikten av rationella och irrationella beslut, samt 
beslutsprocessernas tillvägagångssätt. Det kan i vissa fall vara svårt att fatta fullständigt 
rationella beslut då hänsyn ska tas till en stor mängd information. För att vara effektiv i 
beslutsfattandet tas ofta irrationella beslut, det är då omöjligt att ha full kontroll över 
beslutet (Brunsson, 1982). Beslut grundar sig inte enbart på insamlad information utan 
även på psykologiska kognitioner som kunskap, attityder och självförtroende. En 
individ kan bortse från viss information och agera utifrån sina egna värderingar (Garcia, 
2013). Om en kund utsänder olika konflikternade karaktärsdrag kan det bli svårt att fatta 
ett rationellt beslut. För att förenkla en beslutsprocess används begränsad rationalitet. 
(Simon, 1971) Se tabell 2.1 för ytterligare information om vilka forskare som berört 
vilket område. 
 
Karaktäristiskt för följande studie, till skillnad från tidigare forskning har sin grund i att 
samtliga områden berörs av en sammansatt studie. Legitimitetsteorin är den 
övergripande teorin i studien som förklarar att beslut fattas för att tillfredsställa 
intressenter som Finansinspektionen och kunden. Legitimitet är den synliga faktorn till 
varför ett visst beslut fattas, men området är komplext och utgörs av fler djupare, 
underliggande faktorer som påverkar ett beslut. (Suchman, 1995; O´Donovan, 2002) 
Samtliga faktorer i tidigare teorier ovan påverkar strävan att upprätthålla 
legitimitetsbalansen mellan banken, kunden och Finansinspektionen. Fokus ligger på att 
studera hur och vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet i olika 
penningtvättssituationer.  
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Tabell 2.1 Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning - Författare Inriktning 

Buchanan, (2004) Penningtvättsprocessen 

Gao, S., Xu, D., Wang, H., Green, P. (2009) Förebygga penningtvätt genom att automatisera 
övervakning och rapportering 

Chong & Lopez-De-Silanes (2015) Hårdare reglering är nära sammankopplat med en låg nivå 
av penningtvätt 

Hannan & Ross, (2007) Riskbaserat förhållningssätt till penningtvätt 

de Koker (2009) Osäkerhet vid riskbaserad förhållningsätt 

Suchman, (1995) Legitimitet 

O´Donovan, (2002) Socialt kontrakt, legitimitets gap 

Meyer & Rowan, (1977) Institutionell teori & Ny institutionell teori 

Van den Broek, Boselie, & Pauuwe, (2014) Beslutsfattaren påverkas av institutionell logik i sitt 
tänkande 

Thornton & Ocasio, (2012) Logikerna fungerar som ramar för att nå mål i 
organisationen 

Edlund, Högberg & Leonardz, (1999)  Normativa och deskriptiva beslutsmodeller 

Lee, Price & Newman (1999) Rationella beslut 

Brunsson, (1982) Begränsad rationalitet 

Simon, (1971) Rationella beslut, irrationella beslut & begränsad rationalitet 

Garcia (2013) Psykologiska faktorer vid ett beslut 

Westerberg, Singh & Häckner (1997) Samband mellan karaktärsdrag och ett företags prestation 

Dalén (2015) Beslutens roll att skapa legitimitet 
Tyler & Blader (2005) & Veiga, Golden & Dechant, 
(2004) Regelöverträdelse 

Derwin, (1998) Förståelse 

Kharouf & Devlin, (2014) Förtroende för banken 
Alesina & La Ferrara, (2000) &  Zaheer, McEvily & 
Perrone, (1998) Förtroende för kunden 

 
2.2 Penningtvätt 
För att upprätthålla ett effektivt finansiellt system är penningtvätt ett av de största 
hindren. Genom olaglig verksamhet intjänas kriminella vinster för att dölja det olagliga 
ursprunget. Pengarna intjänas genom brottslig verksamhet av alla de typer som stölder, 
vapenförsäljning, smuggling, narkotikahandel, skattebrott och prostitution. Penningtvätt 
utgörs till stor del av en komplex serie transaktioner från många olika finansinstitut för 
att pengarna ska bli svåra att spåra. Penningtvätt är även svårt att utreda och åtala någon 
för. Olika finansiella institut som växlingskontor, försäkringsbolag och mäklare 
utnyttjas av penningtvätt. Fokus i studien utgörs av penningtvätt inom banksektorn 
(Buchanan, 2004).  
 
Penningtvättsprocessen delas in i tre grundläggande stadier: placering, skiktning och 
integration (Buchanan, 2004; Gao, et al., 2009). 
 
1. Placeringsstadiet innebär att illegala inkomster placeras i det finansiella systemet på 
ett bankkonto, alternativt genom växling mellan olika valutor. Stora summor delas upp 
till mindre för att inte ge upphov till misstankar. Följaktligen döljs ursprunget och 
pengarna kan förefalla legala (Buchanan, 2004; Gao, et al., 2009). 
 
2. Skiktningsstadiet infaller när pengarna placerats i det finansiella systemet. Pengarna 
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flyttas och cirkulerar mellan organisationer och bankkonton, i Sverige såväl som 
internationellt. Transaktionerna kan även ske genom värdepapper och fonder. 
Skiktningsstadiet kan pågå under lång tid för att pengarnas ursprung inte ska kunna 
spåras (Buchanan, 2004; Gao, et al., 2009). 

3. Integrationsstadiet inleds vid det tillfälle utövaren av penningtvätt anser att pengarna 
är omöjliga att spåra, efter en lång rad komplexa transaktioner. I integrationsstadiet har 
pengarna integrerats i samhället och kan användas likt legala inkomster vid köp och 
investeringar. Det är vanligt förekommande att sprida de illegalt förvärvade pengarna i 
samhället genom lyxkonsumtion som fastighetsaffärer, resor och bilar (Buchanan, 2004; 
Gao, et al., 2009). Följaktligen föranleder penningtvättsprocessen ingen vidare 
forskning i studien utan bidrar endast med ökad förståelse för ämnet. 

Penningtvättregleringen har blivit allt hårdare framförallt med avseende på att antalet 
terroristattacker ökat, se bilaga 1 för en sammanfattning av penningtvättslagen. Trots 
ökad uppmärksamhet finns sparsam forskning inom ämnet. Chong och Lopez-De-
Silanes (2015) påvisar ett samband mellan låga nivåer av penningtvätt och hårdare 
reglering. Effekten av reglering kan studeras på två olika nivåer. Nivå ett ifrågasätter 
lagstadgande av penningtvätt av den orsaken att det endast är ett symtom och ingen 
orsak till brott. Praktiskt innebär det att regleringen fokuserar på brottet som orsakar 
penningtvätt istället för penningtvätt i sig. Minskar brottet bakom penningtvätt minskar 
även penningtvätt. Nivå två utgör bankernas angelägenhet att upprätthålla legitimitet. 
Penningtvätt sker vanligtvis genom banker vilket medför ett intresse att undvika 
misstänkta transaktioner. En stabil reglering samt ett intresse från utsatta organisationer 
att behålla ett gott rykte bör hålla penningtvätt under kontroll (Chong & Lopez-De-
Silanes, 2015). 

Financial Action Task Force rekommenderar penningtvättsregleringen till att vara 
riskbaserad. Penningtvättslagen är till stor del baserad på Financial Action Task Force 
rekommendationer (Prop.2008/09:70, 2008), vilket innebär att även den svenska 
lagstiftningen kan vara riskbaserad. Ett riskbaserat förhållningsätt innebär enligt 
Hannan och Ross (2007) att penningtvättsbekämpning ligger på en rimlig nivå i 
förhållande till risken. Det bygger på att finansiella institut ska ha en möjlighet att 
bedöma risken av en affärsförbindelse eller kund för att avgöra vilken åtgärd som kan 
vidtas. Syftet med ett riskbaserat förhållningssätt är att öka effektiviteten och minska 
kostnader för banker. Utan ett riskbaserat förhållningssätt uppstår onödiga kostnader 
som överflödig rapportering istället för meningsfull information om misstänkta 
transaktioner. Systemet skapar även flexibilitet eftersom banktjänstemannen själv 
bestämmer vilka åtgärder som vidtas. Samtidigt förses banker med ett stort ansvar då 
förståelse bör ske på individnivå för att avgöra när det föreligger risk för penningtvätt. 
Det krävs god kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas vid risk för penningtvätt. Ett 
riskbaserat förhållningssätt gör arbetet mot penningtvätt mer aktivt (Hannan & Ross, 
2007). I situationer med hög risk för penningtvätt ska fokus för banker vara att designa 
egna interna system och regelverk. (de Koker 2009) de Koker (2009) menar att ett 
riskbaserat förhållningssätt kan skapa osäkerhet hos banker som ska följa regleringen. 
Osäkerheten beror vanligtvis på svårigheter att förstå hur förhållningssättet ska 
användas. Financial Action Task Force rekommendationer riktar sig mot situationer 
som utgör störst risk för penningtvätt. de Koker (2009) anser att största utmaningen är 
att hitta situationer som utgör en låg risk för penningtvätt. Det krävs en förståelse om 
vad låg risk innebär för att kunna anta utmaningen (de Koker 2009). Gao, et al., (2009) 
menar istället att utmaningen är att anpassa sig till ständiga förändringar som sker i 
samband med penningtvätt. Kontroll och förebyggande av penningtvätt bör ske genom 
att automatisera övervakningen och penningtvättsystem i banker (Gao, et al., 2009).  
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2.3 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteorin bygger på ett samspel mellan organisationer och samhället, i denna 
studie mellan banken och kunden och banken och Finansinspektionen. Det innebär att 
Finansinspektionen och kunder har särskilda förväntningar på banken. För att en bank 
ska erhålla legitimitet krävs att förväntningarna från kunder och Finansinspektionen 
uppfylls. Teorin kan innebära antingen att legitimera ett helt system alternativt enbart en 
specifik bank. Banker kan endast existera om intressenterna upplever att förväntningar 
och värderingar överensstämmer med organisationens (Suchman, 1995). 
 
Legitimitet är bunden i tid och rum och definieras som:  

”Ett tillstånd eller status som existerar när organisationens förväntningar 
överensstämmer med förväntningar i det större sociala systemet där 
organisationen ingår. När det finns skillnader mellan dessa förväntningar 
uppstår antingen aktuella eller potentiella hot för organisationens 
legitimitet.”  
(Citat hämtat och fritt översatt från: (Suchman, 1995, s. 574) 

Samspelet mellan banken och intressenter kan liknas vid ett socialt kontrakt. Kontraktet 
innebär att banken har förväntningar att leva upp till för att bli legitima. En specifik 
definition av kontraktets innehåll är svår att tydliggöra. Omgivningen är under ständig 
förändring och för att upprätthålla legitimitet måste banken ständigt anpassa sig till nya 
förväntningar. Om banken inte tillgodoser intressenternas förväntningar tappar de sin 
legitimitet och straffas genom minskat förtroende och minskat antal kunder 
(O´Donovan, 2002).  

 

Figur 2.1 Legitimitetsgap 
Källa: Anpassad efter O´Donovan, (2002) 

Det är problematiskt för banktjänstemän att tolka förväntningar från intressenter på 
grund av avsaknad av ett konkret kontrakt. Banktjänstemän kan ha olika uppfattningar 
om de förväntningar som kunder har, vilket kan förklara varför olika beslut tas. När en 
banks prestation inte överensstämmer med kunderna eller Finansinspektionens 
förväntningar på hur de bör agera uppstår ett legitimitetsgap. Dynamiska samhällen 
förändras över tid vilket medför att banker ständigt och aktivt måste möta krav och 
förväntningar för att kunna belönas med legitimitet (O´Donovan, 2002). 

Sammanfattningsvis möter banktjänstemän förväntningar från ett flertal intressenter, där 
de viktigaste i studien utgörs av kunder och Finansinspektionen. Förväntningarna från 
intressenterna skiljer sig åt vilket leder till en problematisk situation med motstridiga 
konflikterande mål. Förväntningar i form av lagar från Finansinspektionen på ena sidan 
banken, och ett gott kundbemötande med tillhörande förtroende från kunder på andra 
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sidan, är svårt att balansera för att skapa legitimitet hos båda parter. Det sociala 
kontraktet mellan bank och Finansinspektion samt bank och kund utgörs av motstridiga 
intressen där lagen kräver skärpta kontroller om kundkännedom och rapportering, och 
kunder förväntas mötas av förtroende och inte misstänkliggörande. För att skapa 
legitimitet hos flertal intressenter i samhället är det av stor vikt att kartlägga och 
analysera bakomliggande faktorer som påverkar hur och varför beslut fattas för att 
upprätta en legitimitetsbalans (Suchman, 1995; O´Donovan, 2002). 

2.4 Institutionell teori 
Institutionell teori förklarar hur banker upplever och svarar på förväntningar från sociala 
och institutionella förändringar i samhället för att uppnå legitimitet. I studien bidrar 
teorin med förståelse för hur tvingade regler och logiker förklarar hur banktjänstemäns 
beslutsfattande påverkas i penningtvättssituationer. Banker anpassar sig således efter 
samhällets normer och värderingar utifrån institutionella faktorer, isomorfism och 
logiker (Meyer & Rowan, 1977). Teorin används i denna studie på grund av att den 
visar studiens förklarande faktorer om banktjänstemäns agerande vid olika 
penningtvättssituationer.  
 
Isomorfism är en process där organisationer som verkar under samma förhållanden antar 
en struktur som liknar andra organisationer inom samma bransch. Isomorfism finns av 
tre typer, tvingande, härmande och normativ. Den tvingande isomorfismen innebär att 
en organisation tvingas av intressenter att anta andra organisationers struktur för att 
uppfylla de förväntningar som intressenterna har på organisationen. Tvingande 
isomorfism handlar vanligtvis om lagar och regler som banktjänstemän måste följa för 
att uppfylla de förväntningar som kunder och Finansinspektionen har. Härmande 
isomorfism är en process som kan ske när en organisation befinner sig i en period av 
osäkerhet. Organisationen kan då försöka kopiera eller förbättra sig själv genom att 
härma andra välfungerande organisationer. Den tredje typen av isomorfism benämns 
som normativ och förklarar hur organisationer antar form och processer utifrån liknande 
kunskaper och utbildning. En organisation kan anställa en person med samma 
utbildning som en välfungerande organisation inom samma bransch, för att utvecklas på 
ett likartat positivt sätt. (Meyer & Rowan, 1977).  
 
Logiker tillhör ett begrepp inom nyinstitutionell teori och fokuserar på återkommande 
beteendemönster i individs handlande som styrs av normer och regler. Teorin beskriver 
att kulturella normer och social påverkan leder till människors handlande och dess 
motivation. Istället för att följa värderingar från andra människor, handlar motivationen 
mer om att följa de normer som finns för hur man ska agera. Teorin förklarar att 
handlingar inte alltid är rationella då de styrs av känslor och antaganden, och om man 
bryter dessa normer man ska följa, resulterar det i ett felaktigt handlande. Teorin vill 
således ifrågasätta tanken på att organisationer är formellt måluppfyllande och rationella 
i sitt handlande. Organisationer agerar på ett annat sätt än vad den formella strukturen 
vill påvisa utåt för sin omgivning, likt särkoppling (Meyer & Rowan, 1977). Det som 
gör att banktjänstemän agerar och tolkar saker olika kan förklaras genom institutionella 
logiker. Logikerna innefattar olika regler, antaganden och värderingar om hur 
verkligheten ska värderas, och hur individen bör uppföra sig vid olika situationer. 
Logikerna fungerar som ramar och har accepterats av banktjänstemän för att uppnå 
bankens mål (Thornton & Ocasio, 2012). När ett beslut ska fattas kan logikerna influera 
banktjänstemannen eftersom att individen påverkas av institutionell logik i sitt 
tänkande. (Van den Broek, et al., 2014) 
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Sammanfattningsvis styr tvingande isomorfismer bankens agerande från 
Finansinspektionen medan logiker förklarar banktjänstemäns handlande när de styrs av 
normer, regler och social påverkan. Banktjänstemän bör agera rationellt och följa 
normer men på grund av konlikterande mål från olika intressenter frångås dessa och 
banktjänstemän fattar irrationella beslut. Institutionell teori bidrar med en förklarande 
faktor till studien om banken och banktjänstemäns agerande vid olika situationer 
(Meyer & Rowan, 1977; Thornton & Ocasio, 2012). 
 
2.5 Beslutsteori 
En individ utsätts för beslutfattande praktiskt taget varje dag. Ett beslut kan definieras 
som ett val mellan minst två olika alternativ. (Lee, Price & Newman 1999) Beslutens 
omfattning varierar från enkla vardagliga beslut till beslut som kräver mer omfattande 
förundersökningar. Beslutsteorier handlar om hur beslut bör fattas för att uppnå ideala 
resultat. Beslutsfattande kan tolkas som problemlösning där problemet bygger på flera 
olika handlingsalternativ som leder till olika framtida händelser. Beslut medför 
osäkerhet om vilka konsekvenser beslutet förorsakar eller osäkerhet i beslutsfattarens 
preferenser, fortsättningsvis banktjänstemän (Brunsson, 1982). Osäkerhet hos 
banktjänstemannen gör det svårt att använda normativa beslutsmodeller eftersom de 
utgår från ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att uppnå det bästa möjliga 
resultatet. (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999) 

2.5.1 Normativ och deskriptiv beslutsteori 
Beslutsfattande forskning har främst inriktat sig på normativ teori, hur beslut bör fattas. 
Forskning inom normativa beslut kan likställas med rationella beslut. En ideal 
beslutsfattare ska kunna identifiera och ta det bästa beslutet utan osäkerhet (Brunsson, 
1982). Edlund et al., (1999) beskriver att de normativa beslutsmodellerna endast kan 
användas teoretiskt då det bygger på orealistiska antaganden om hur beslut bör fattas. 
Enligt den normativa teorin utgör beslutsfattandet ett systematiskt händelseförlopp där 
beslutet fattas genom givna regler. I verkligheten uppstår svårigheter av den orsaken att 
varje steg ger upphov till problem. Brunsson (1982) menar att flertalet beslut är 
irrationella med normativa mått. Normativa modeller uppvisar ingen rättvis bild av den 
verkliga processen vid beslutsfattande. Deskriptiva beslutsmodeller visar hur 
beslutsfattande går till i verkligheten och inkluderar problem som kan uppstå under 
processens gång samt hur de bör hanteras. Den deskriptiva beslutsteorin har utvecklats 
för att människor inte alltid fungerar optimalt. Den normativa beslutteorin fungerar som 
en hypotes för att undersöka det faktiska beteendet. Teorierna samverkar med varandra. 
Det är inte realistiskt för banktjänstemannen att ha högsta möjliga måluppfyllelse, utan 
får enligt den deskriptiva beslutsteorin nöja sig med en nivå som är acceptabel. Det har 
sin grund i att människor inte har förmågan att hantera oändligt med information och 
kostnaden för att ta reda på all information överstiger den nytta banktjänstemannen får 
av informationen. Ett alternativ med konsekvenser som är godtagbara är därför att 
föredra (Edlund et al., 1999). 

2.5.2 Rationell beslutsteori 
Det finns tre typer av rationell beslutsteori: den rationella, irrationella och den 
begränsade. Ett rationellt beslut bygger på att banktjänstemannen inhämtar så mycket 
information som möjligt och utgår från egna preferenser som jämförs mellan varandra. 
Konsekvenser och handlingar vägs mot varandra och det bästa resultatet avgör valet. I 
en rationell beslutsmodell antas banktjänstemannen vilja maximera sin nytta samt att 
alla möjliga alternativ och konsekvenser är kända så det bästa alternativet kan bedömas. 
För ett rationellt beslut krävs att problem och mål är distinkt definierade och att alla 
möjliga utfall och konsekvenser är kända. Begränsningar förekommer inte vid 



 
12 
 

beslutsfattandet och individens preferenser är tydliga. Ett beslut blir fullständigt 
rationellt om ovan nämnda krav är uppfyllda. Banktjänstemannen påverkas av ett flertal 
faktorer, vilket innebär att en rationell idealvärld inte motsvarar verkligheten. 
Begränsningar av ett rationellt beslut är vaga definitioner av problem, få möjligheter, 
otydliga kriterier, begränsad tid, pengar, okunskap om att beräkna det bästa alternativet 
och preferenser oförenliga med andra individer. Externa faktorer som politiska, 
ekonomiska, legala, sociala, teknologiska, leverantörer kunder och konkurrenter kan 
påverka ett beslut. Likaså företagets strukturer, ledarstil, normer och kultur som utgör 
interna influenser (Lee et al., 1999). 
 
Vid ett irrationellt beslut bortses relevant information. Det har sedan länge framgått att 
människor är helt rationella i sina beslut. Tidigare studier visar dock att de flesta 
beslutsprocesser har en irrationell anknytning. Vid ett irrationellt beslut känner 
banktjänstemannen inte till sina preferenser och undersöker för få alternativ med 
tillhörande konsekvenser. Tre faktorer kan förklara varför ett irrationellt beslut fattas. 
Den första förklaringen grundar sig på att människor inte är tillräckligt begåvade för att 
samla in och tolka all information som krävs för ett rationellt beslut. Den andra 
förklaringen utgörs av psykologiska faktorer som påverkar en individs handlande. Sista 
förklaringen redogör för praktiska begränsningar som exempelvis felaktig grad av 
information. Vid beslutsfattande inhämtas antingen för mycket eller för lite information. 
Faktorerna ger ingen komplett förklaring till ett irrationellt beslutsfattande, utan externa 
faktorer har även en stor påverkan (Simon 1971).  
 
Begränsad beslutsteori baseras på att individen har kognitiva begränsningar som tvingar 
en banktjänsteman att använda förenklade modeller av världen. Kognitiva 
begräsningarna och motstridiga preferenser från hjärnan kan inte hantera den 
information som krävs för att fatta ett rationellt beslut. Det resulterar i att beslut inte är 
fullständigt rationella. Begränsad rationalitet tar utgångspunkt i en önskan att förenkla 
beslutsprocessen (Simon, 1971). För att en beslutsprocess ska leda till en handling bör 
osäkerheten om vilket alternativ som är bäst vara liten. Fullständig rationalitet kan 
hindra banktjänstemannen att handla. Ett irrationellt beslut kan ses som ett sätt att 
underlätta ett beslut. Ett effektivt beslut är därför aldrig rationellt (Brunsson, 1982). 

2.5.3 Psykologiska faktorer vid ett beslut 
Garcia (2013) är kritisk till den rationella beslutsteorin, i likhet med begränsad 
rationalitet. Beslut grundar sig inte enbart på objektivt insamlad information utan 
individer använder sig av information som överensstämmer med egna preferenser. I 
sådana situationer är det psykologiska faktorer som kunskap, attityder, känslor och 
självförtroende som styr ett beslut. Garcia (2013) menar att en individ med gott 
självförtroende tenderar att bortse från viss information, låter bli att samla in 
information eller agerar utifrån sina egna värderingar. Ett gott självförtroende betyder 
inte per automatik att beslut blir bättre (Garcia, 2013). Westerberg, Singh och Häckner 
(1997) har funnit samband mellan karaktärsdraget osäkerhetstolerans och ett företags 
prestation. Osäkerhetstolerans påverkar en individs beslutsfattande om individen är bra 
på att fatta beslut i osäkra situationer. När en situation är osäker ses det som ett positivt 
karaktärsdrag att fokusera på möjligheter istället för att bli överväldigad av all 
osäkerhet. Vid en miljö som är mer stabil ger en hög osäkerhetstolerans negativ effekt 
då det tas för stora risker som istället skadar företaget (Westerberg et. al., 1997). 

2.5.4 Beslut för att vara legitim 
Enligt Dalén (2015) kan ett beslut anta olika roller. Den vanligaste rollen är definitionen 
av att beslut är ett val mellan minst två olika alternativ. Beslut kan även ha en roll för att 
skapa legitimitet. En organisation kan använda beslut för att visa omgivningen att de 
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agerar i enlighet med omgivningens förväntningar. Ofta följs inte besluten av någon 
handling och de behöver de heller inte göra. När en handling inte genomförts kan de 
bortförklaras med att det finns svårigheter med implementeringen. De finns 
organisationer som exempelvis regeringar och styrelser som har en del oförenliga krav 
och det brukar sluta med att besluten inte följs av en handling. Dalén (2015) tar upp ett 
exempel om organisationer som har krav på sig att vara både miljövänliga och 
lönsamma, med andra ord mål som strider mot varandra. För att inte förlora legitimitet 
gentemot intressenter kan organisationen ta fram ett miljöprogram för syns skull 
samtidigt som fokus ligger på lönsamheten. Den typen av avvikelse mellan beslut och 
handling är vanligt då det finns oförenliga krav och normer (Dalén, 2015). 

2.5.5 Regelöverträdelse (Rulebreaking) för att behålla en viktig kund 
Banker strävar efter att följa lagar, etiska standarder och de förväntningar som finns. 
När reglering frångås tydliggörs en svaghet i den organisatoriska strukturen. Banken 
och chefen har mål och strävar efter integritet, respekt och att hålla sina åtaganden. När 
en organisation avstår från dessa åtaganden äventyras ryktet och chefens karriär. När 
standarderna och reglerna går i linje rättar de sig efter lagen. Många blir konfunderade i 
situationer där de tvingas välja och vet därför inte hur de ska agera eftersom de tror att 
de handlar etiskt. En chef kan utmana reglerna om de känner att de är fel eller mindre 
rättvis mot någon part (Veiga, Golden & Dechant, 2004). Banker förlitar sig på att 
medarbetarna följer reglerna och det är viktigt för att en organisation ska fungera 
effektivt. (Tyler & Blader 2005) 
 
Skälen till att reglerna tänjs kan vara sociala, prestationsbaserade och felaktiga regler. 
De vanligaste orsakerna är att alla i omgivningen gör samma regelöverträdelser eller en 
nödvändighet för att jobbet ska bli färdigställt. Ytterligare faktorer kan vara att inte få 
en negativ effekt på banken, press från andra aktörer, en nödsituation eller att betala 
tillbaka en tjänst (Veiga et al., 2004). 

2.6 Grundläggande logiker till metodval  
I avsnitten ovan i den teoretiska referensramen har legitimitet, institutionella logiker, 
psykologiska faktorer och dess påverkan på beslut beskrivits. De kognitiva logikerna 
som passar denna studie har tagits upp i tidigare teorier, exempelvis interna och externa 
faktorer så som lagar, ledarstil kundens ekonomiska ställning, beteende, miljö, bankens 
vilja att vinstmaximera och bankens interna instruktioner. Ytterligare faktorer som 
påverkar är mängden information och osäkerhet vid ett beslutsfattande.  
 
Nedan beskrivs ytterligare relevanta logiker som inte nämnts i teori ovan som påverkar 
ett penningtvättsbeslut. Logikerna utgör grunden till de faktorer som ska undersökas i 
studien för att ta reda på hur dessa påverkar beslut vid hantering av penningtvätt. Alla 
faktorer påverkar legitimitetsbalansen för banken, kunden och Finansinspektionen. 
Logikerna kommer hädanefter benämnas faktorer.  

2.6.1 Förståelse 
Sensemaking är en teori som hanterar begreppet förståelse. Det är en process där man 
vill skapa medvetenhet och förståelse i komplexa och osäkra situationer för att kunna 
fatta beslut. Det handlar om att tydliggöra en oklar situation. Målet med sensemaking är 
att kunna tyda och förstå vad intressenter tänker, känner och drömmer om. Man vill 
således förstå hur individen konstruerar och hanterar intryck i situationer. Det handlar 
om att förstå och förutse samband för att kunna agera effektivt (Derwin, 1998). 
 
Tanken med sensemaking är inte att förenkla situationer genom att göra dessa 
homogena. Teorin bygger istället på att skapa broar mellan alla situationer och skapa en 
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förståelse. Broarna ska fungera som en guide i hur en banktjänsteman och kund tänker 
för att ge den bästa servicen och förståelsen. Guiden används för att förstå sin motpart 
och dess behov för att skapa starkare relationer och bättre förståelse mellan parterna. 
Sensemaking handlar inte om att alltid ha de rätta svaren eller bästa kunskapen. Det 
handlar mer om att skapa en förståelse för sin motpart och situationen man befinner sig 
och att ha koll på de viktiga aspekterna i varje situation (Derwin, 1998).  
 
Sammanfattningsvis yttrar sig komplexiteten banktjänstemän står inför i sitt 
beslutsfattande vid penningtvättshantering till viss del i grund och botten på avsaknad 
av förståelse. Banktjänstemän möter dagligen kunder och ställs inför situationer med 
konflikterande mål för att skapa legitimitet hos kunder och Finansinspektion. För att 
hantera situationerna krävs medvetenhet om faktorer som skapar komplexitet i 
situationen, samt en ökad förståelse från båda intressenter. Teorin utgör en viktig faktor 
i studien som förklarar en del av en komplex situation (Derwin, 1998). 

2.6.2 Förtroende  
Förtroende är en förutsättning för att skapa en god långsiktig relation. När en part 
känner tilltro till den andra partens pålitlighet uppstår förtroende. Förtroende definieras 
av ett antal mindre beståndsdelar, som att en organisation, exempelvis en bank behöver 
använda sig av kommunikation, gemensamma värderingar och visa delaktighet (Sekhon 
et al., 2014). Förtroendet ökar då två parter liknar varandra, exempelvis om parterna 
tillhör samma sociala grupp. (Alesina & La Ferrara, 2000) Förtroende kommer med 
tiden och det krävs en långvarig interaktion för att utveckla relationen. Kunder som får 
ett förtroende för en banktjänsteman utifrån sina egna erfarenheter stannar kvar hos 
banken (Morgan & Hunt, 1994). Legala aspekter spelar också in i förtroendet, det kan 
innebära att en individ lever i ett samhälle där kriminellt beteende bestraffas och känner 
sig på så sätt tryggare vilket ger förtroende som i sin tur skapar legitimitet. (Alesina & 
La Ferrara, 2000) 
 
En förutsättning för att skapa goda relationer är att stå fast vid sitt ord. (Morgan & Hunt, 
1994) Finns ett starkt förtroende för en annan part minskar risker transaktionskostnader 
och agentkostnader eftersom samarbetet blir mer effektivt. (Zaheer, McEvily & Perrone, 
1998; Alesina & La Ferrara, 2000) Den ekonomiska tillväxten blir därmed större när 
parter har tillit tillvarandra eftersom transaktionskostnaderna reduceras. Förtroende kan 
förklara varför det finns skillnader i ekonomisk utveckling mellan länder och krävs för 
att en marknad ska fungera (Alesina & La Ferrara, 2000). Förtroende baseras på 
förväntningar, samspel och uttrycks genom en persons beteende. En stark relation 
uppnås genom ett fritt flöde av information och förtroende för den andra parten (Zaheer 
et al., 1998). Faktorer som kan minska förtroendet är exempelvis individuella 
motgångar eller när en individ tillhör en viss grupp som diskrimineras. (Alesina & La 
Ferrara, 2000) Tidigare studier visar att förtroende är viktigt vid ekonomiska 
transaktioner. För att en kundrelation ska byggas på förtroende är det viktigt att det 
finns en förståelse från båda parter. För banker kan det upplevas problematiskt att skapa 
en trygg och trovärdig relation till sina kunder, när kunder misstänkliggörs vid 
transaktioner. Det saknas förståelse mellan kund och banktjänsteman om varför banken 
agerar på ett visst sätt. Banktjänstemän försöker lösa den konflikterande situationen 
med lagar från Finansinspektionen och brist på förståelse hos kunden för att skapa en 
kundrelation med förtroende. Förståelse och förtroende går hand i hand, och likt 
förståelse utgör förtroende en viktig faktor i studien för att analysera och kartlägga den 
komplexa situation banktjänstemän står inför (Sekhon et al., 2014; Alesina & La 
Ferrara, 2000; Zaheer et al., 1998). 
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2.7 Sammanfattning – teoretisk referensram 
Legitimitet utgör den övergripande teorin i studien med syfte att förstå hur och varför 
banken fattar beslut för att behålla legitimitet mot både kunden och Finansinspektionen. 
Legitimiteten utgör den yttersta synliga faktorn som kan påverka ett beslut. Med 
konflikterande krav från bank och Finansinspektion ställs banktjänstemän i en svår 
bedömningssituation för att uppnå legitimitet hos båda parter. Ett rationellt beslut 
resulterar i bästa möjliga hanteringsalternativ för att skapa legitimitet, men på grund av 
kognitiva begränsningar hos individen är ett begränsat beslut det enda möjliga 
alternativet för effektivitet. (Brunsson, 1982) 
 
Kognitiva faktorer har således en stor inverkan på beslutsfattande. Faktorer som 
förståelse och förtroende utgör även viktiga aspekter för beslutsfattande och kan 
påverka varför banktjänstemän i vissa situationer väljer att se bort från regler och 
undantagshantera kunder istället för att följa lagar och regler. Det kan handla om 
kundkännedom, hur väl banktjänstemannen känner kunden, vilket förtroende som 
kunden har för banken och banktjänstemannen och hur dessa kan påverka 
banktjänstemannen att se bort från vissa lagar och beslutsprocesser. Beslut kan tas för 
att visa att man är legitim som bank gentemot sina kunder. (Dalén, 2015) Interna 
faktorer som tekniken, ledarstil, tydlighet i bankens interna instruktioner eller att banken 
vill behålla kundnöjdheten för att ha möjlighet att vinstmaximera påverkar besluten. 
Externa faktorer utgörs av ledarstil, kundens ekonomiska ställning, beteende, 
omgivningen och osäkerhet kring ett beslut. Att imitera en konkurrerande bank för att 
bekämpa penningtvätt skulle också kunna vara en extern faktor, vilket kan kopplas till 
den härmande isomorfismen. Penningtvättslagen är en tvingade isomorfism som gör att 
banken tvingas följa lagen och hotas med höjda böter som annars hade gått till vinsten. 
Institutionell teori bidrar med en förståelse för bankens agerande för att vara legitim mot 
Finansinspektionen medan studien syfte bygger på att förstå de underliggande kognitiva 
faktorerna som påverkar en banktjänstemans beslutsfattande i penningtvättssituationer.  
 
Beslut är en komplex process som har fler djupa och underliggande faktorer som 
påverkar. Det som bidrar till komplexiteten är de konfikterande målen och hur banken 
får faktorerna att samspela. Faktorerna påverkar legitimitetsbalansen mellan banken, 
kunden och Finansinspektionen. Den ena sidan hanterar kundrelationer och den andra 
sidan lagen. För att skapa legitimitetsbalans bör de konflikterande målen från båda 
intressenter balanseras. 
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3. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
______________________________________________________________________ 
Kapitlet presenterar studiens tillvägagångssätt och inleds med metodval som 
aktörssynsätt, abduktion och blandad metod. Vidare beskrivs hur det empiriska 
materialet samlats in via tekniken Repertory Grid med kompletterade intervjufrågor, 
samt hur materialet har analyserats. Slutligen presenteras metodproblem som uppstått 
och hur de motverkats för att säkerställa studiens kvalité.    
 
3.1 Val av metod   
Studien utgår från ett aktörssynsätt och skapar förståelse för faktorer som påverkar 
banktjänstemännens beslutsfattande vid hantering av penningtvätt. Synsättet skapar 
förståelse för verkligheten och de problem som finns utifrån banktjänstemännens 
uppfattning av olika penningtvättssituationer. Det är av den anledningen väsentligt att 
notera vilka individer och intressenter som existerar inom systemet. Samtidigt behövs 
en djupare insikt i banktjänstemännens värderingar och motiv för att förstå deras beslut, 
handlingar och agerande (Lundahl & Skärvard, 1999).  
 
För att skapa en djupare förståelse är en växling mellan empiri och teori av stor 
betydelse och en abduktiv ansats kommer väl till användning, genom sin kombination 
av induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. Utifrån erfarenhet av arbete på bank 
uppdagades vid inledningsskedet av studien induktivt en problematik inom banksektorn. 
Problematiken utgjordes av banktjänstemännens svårigheter att bemöta konflikterande 
mål från olika intressenter vid penningtvättsituationer. Teoretiskt har tidigare forskning 
och teorier studerats för att hitta faktorer som bidrar till problematiken och sedan 
deduktivt skapat förståelse för banktjänstemäns beslutsfattande genom att jämföra teori 
med empiri. Under studiens gång upptäcktes ytterligare induktiva samband mellan 
personlighet och beslutsfattande samt kognitioner och beslutsfattande. Samspelet 
mellan empiri och teori skapar förståelse för den problematik som föreligger vid 
beslutsfattande i penningtvättsituationer och främjar ett resultat av studiens 
forskningsfråga och syfte (Johansson-Lindfors, 1993). 
  
Som anpassning till synsätt och ansats är studien av både kvantitativ och kvalitativ 
karaktär och benämns blandad metod. Den kvantitativa metoden används för att 
kartlägga faktorer som påverkar banktjänstemännens beslut för att förstå varför de 
agerar på ett visst sätt. Det finns både medvetna och omedvetna faktorer som kan 
påverka ett beslut. När faktorerna synliggörs blir det lättare att förstå varför 
banktjänstemännen agerar på ett visst sätt i en viss situation. Den kvantitativa metoden i 
studien grundas på tekniken Repertory Grid som sammanställer statistisk data för att få 
fram resultat som går att mäta och bevisa. Det innebär att verkligheten mäts genom ett 
objektivt perspektiv för att kunna dra generaliserbara slutsatser om verkligheten 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
Den kvalitativa metoden i studien bygger på att skapa förståelse för hur banktjänstemän 
arbetar för att erhålla legitimitet från både Finansinspektionen och kunden. Intresset 
ligger i att förstå banktjänstemännens syn på verkligheten. Människor har olika 
egenskaper, uppfattar och upplever saker olika vilket gör att tolkningar, förklaringar och 
beskrivningar är av intresse för studiens syfte. Den kvalitativa metoden används för att 
på ett djupare plan förstå hur banktjänstemän tänker vid beslutsfattande och vad som 
karaktäriserar situationer som är lätta och svåra att hantera (Bryman & Bell, 2013).  
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Metoden bidrar till ökad tillförlitlighet genom att styrka den kvantitativa sektionen av 
studien med kvalitativa verifierbara svar. För att skapa en förståelse för den problematik 
banktjänstemän står inför vid beslutsfattande i penningtvättssituationer är det av stor 
vikt att nå kärnan av problemet. Vid en kvantitativ studie saknas ett personligt band 
mellan författare och banktjänsteman vilket resulterar i översiktliga svar. Det kvalitativa 
bidraget skapar ett djup i studien genom en mer personlig intervju för att nå kärnan av 
problemet. 

3.1.1 Personal Construct Theory 
Personal Construct Theory utgör grunden till tekniken Repertory Grid som studien 
bygger på. Teorin är av är av kognitionspsykologisk karaktär och grundades av George 
Kelly redan på 1950-talet. Kelly var en praktiserande psykolog som formulerande en 
teori utifrån sina egna erfarenheter. Enligt teorin skapar en individ mening och ordning i 
sin tillvaro och uppträder som en vetenskapsman. Individen konstruerar sin egen 
verklighet genom att observera och klassificera intryck samt göra antaganden som sedan 
ställs upp som hypoteser. Hypoteserna antingen förkastas eller bekräftas då de jämförts 
mot verkligheten (Kelly, 1955). Kelly (1955) anser att den mening eller innebörd en 
händelse får blir den egna personliga föreställningen (constructs). I studien ligger fokus 
på det kognitiva beteendemönstret som konstruerar banktjänstemännens egna sätt att 
hantera penningtvätt.  

3.1.2 Repertory Grid 
Repertory Grid är en teknik som utvecklats från den psykologiska kognitionsteorin 
Personal Construct Theory. Det är en intervjuteknik som gör det möjligt att värdera och 
uttrycka åsikter om sådant som är svårt att uttrycka i vanliga fall. Tekniken känner igen 
mönster och värderar dem utifrån känsla. Det är ofta svårt för den som blir intervjuad att 
specificera varför något exempelvis upplevs bra alternativt dåligt. Genom Repertory 
Grid tekniken är det möjligt att nå underliggande känslor och tankar (Björklund, 2008). 

Det finns två centrala begrepp inom Repertory Grid, constructs & element. Constructs 
behandlar människors föreställningar om verkligheten. I studien utgörs föreställningarna 
av bedömningssituationer vid penningtvättshantering och har sin utgångspunkt i 
faktorer som arbetats fram tillsammans med banktjänstemän. Faktorerna har sin grund i 
logiker och befintliga teorier från studiens referensram samt forensic accounting som 
behandlar karaktärsdrag för individer som begår bedrägeribrott. Faktorerna är beroende 
av ett sammanhang och bygger på banktjänstemännens egna erfarenheter av faktorerna 
vid kundhantering av penningtvättsfrågor. Det är av stor vikt att banktjänstemännen är 
bekanta med kundsituationerna för att de på ett korrekt sätt kan bilda sig en uppfattning 
med hjälp av faktorerna (Björklund, 2008). Element beskrivs som speciella företeelser i 
banktjänstemännens erfarenhet och utgörs i studien av bankens kunder. (Kelly, 1955) 
Variationsvidd och homogenitet är två kriterier för rätt val av element. Variationsvidd 
innebär en möjlighet att maximera utfallen och förklara de centrala faktorerna i 
metoden. Homogeniteten betyder att elementen bör vara av samma typ för ett 
jämförbart resultat (Björklund, 2008). Studien bidrar med vidd på grund av en stor 
spridning av kunder och homogenitet genom att alla element är kunder.  

Repertory Grid tekniken bygger på ett rutnät av rader och kolumner där raderna består 
av faktorer och de centrerade kolumnerna av kunder, se figur 3.1. Under intervjuerna 
beskriver banktjänstemännen kundsituationerna och svarar på frågorna genom att 
gradera faktorerna från 1 till 7 för respektive kund. 1 betyder en påverkan av låg grad 
och 7 en påverkan av hög grad. Repertory Grid möjliggör en djupare förståelse för att 
kunna se och förstå samband och vad som är viktigt i banktjänstemannens 
bedömningar. Syftet med tekniken är att rutnätet kartlägger relationen mellan en 
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individs uppfattning om verkligheten och företeelser som skapar dessa uppfattningar 
(Fällman & Waterworth, 2005). Nedan följer ett exempel på hur intervjuunderlaget för 
tekniken Repertory Grid kan se ut. 

Faktorer Element 1 Element 2  Element 3 Faktorer 
LÅG 1 Kund 1 Kund 2 Kund 3 HÖG 7 

1. Låg förståelse för bankens 
agerande  2 7 1 Hög förståelse för bankens 

agerande  
2. Låg ålder 7 4 1 Hög ålder  
3. Låg information till kunden 6 2 5 Hög information till kunden 
4. Låg relation mellan kund och 
banktjänsteman  3 7 2 Hög relation mellan kund och 

banktjänsteman 
5. Kund i låg grad/ej kund 3 7 2 Kund i hög grad  
6. Låg ekonomiska ställning  4 6 1 Hög ekonomiska ställning  
7. Kund med låg risk för 
penningtvätt 1 3 6 Kund med hög risk för 

penningtvätt 
8. Kund med låg integritet  6 3 5 Kund med hög grad av integritet  

 

Figur 3.1 Exempel på intervjuunderlag för tekniken Repertory Grid 

I exemplet presenteras tre kundsituationer med åtta faktorer. Kund 1 äldre (7) och 
saknar förståelse för bankens agerande (2) som trots en ingående förklaring från 
banktjänstemannen har svårt att förstå lagen (6). Banktjänstemannen upplever att 
kunden känner sig misstänkliggjord i och med det ilskna beteendet. Kunden har en lång 
relation med banken men inte med den enskilda banktjänstemannen (3). Konto, 
betalkort, privatgiro och en fond utgör de tjänster kunden har hos banken (3) och den 
ekonomiska ställningen bedöms till medelvärdig, i förhållande till den övriga 
kundstocken (4). Kundens höga ålder på 80 år medför en låg risk för penningtvätt enligt 
banktjänstemannen (1) då man förr i tiden vanligtvis sparade pengar hemma. Kunden 
har hög integritet (6) och anser att banktjänstemannen inte behöver ha vetskap om 
pengarnas ursprung. Kund 2 är 50 år (4) och väl insatt i reglerna banken har att följa (7). 
Banktjänstemännen behöver därmed inte ge någon vidare information till kunden (2). 
Kunden är lönsamhetsmässigt en viktig kund (7) med både privata och företagsmässiga 
förbindelser (7). Kundens ekonomiska ställning bedöms som hög (6) och risken för 
penningtvätt är låg (3), däremot kan det finnas en risk för skattemässig penningtvätt vid 
företagskunder. Kundens integritet bedöms som låg (3) i och med att kunden öppet 
förklarar transaktionen då banktjänstemannen och kunden har en god långvarig relation. 
Kund 3 utgör en ung kund på 20 år (1) som saknar förståelse för bankens regler (1). 
Trots en ingående förklaring av lagen ifrågasätter kunden banktjänstemannens agerande 
(5). Relationen mellan kund och banktjänsteman anses låg då bemötandet endast skett i 
bankens kassa (2). Kunden gör frekventa insättningar men saknar inkomst och den 
ekonomiska ställningen bedöms som låg (1). Antalet insättningar tillsammans med hög 
integritet (5) gör att banktjänstemannen blir misstänksam och anser att kunden utgör 
hög risk för penningtvätt (6). Repertory Grid formuläret som använts i studien återfinns 
i bilaga 2. 

3.2 Val av respondenter  
Banker har en skyldighet att förhindra penningtvätt och följa Finansinspektionens lagar 
samtidigt som kunderna har andra förväntningar på banken. För att anpassa materialet 
till studiens syfte har en fallstudie genomförts på en bank verksam i Sverige. 13 
banktjänstemän med olika befattning, ålder, erfarenhet, personlighet och kön har 
medverkat i studien och delat med sig av 55 kundsituationer. Valet av respondenter 
utgår från ett slumpmässigt urval där en förfrågan skickats till banktjänstemän för 
deltagande i studien. Vidare har banktjänstemännen utifrån ett snöbollsurval valt ut 
lämpade kundsituationer att presentera i studien utifrån ett brett perspektiv för att få 
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med alla typer av situationer (Bryman & Bell, 2013). Vid intervjutillfället beskrev 
banktjänstemännen sin personlighet och utifrån deras svar har induktivt två 
personlighetstyper, effektiv och noggrann identifierats. Banktjänstemännen och 
kunderna är anonyma då personligheten är mer relevant för studien än identiteten.  Att 
banktjänstemännens personlighet avslöjas är något som diskuterats med hjälp av en 
banktjänsteman för att säkerställa att det inte bryter mot anonymiteten. 
Banktjänstemannen ansåg att alla personer har mer eller mindre av båda 
personligheterna och att ingen av de beslut som tas är felaktiga utan handlar mer om 
olika arbetssätt. Tabell 3.1 nedan presenterar banktjänstemännen med personlighet, 
erfarenhet och antal kundsituationer varje banktjänsteman bidragit med framgår då de 
varierat från två upp till åtta exempel.  
 
Valet av bank kan öka tillgängligheten av relevant information som följd av författarnas 
personliga relation till banktjänstemännen. En personlig relation ökar förtroendet och 
kan därmed föranleda djupare, ärligare och mer trovärdiga svar. Banktjänstemän har 
olika personlighet och grad av erfarenhet men samma utbildning och samma lagar och 
regelverk att följa. Personlighetstyper karaktäriserar inte en viss bank utan återfinns i 
alla banker vilket gör att studiens resultat går att generalisera. Alla banktjänstemän 
måste följa den gällande lagstiftningen för att undvika sanktioner. Vilken bank studien 
genomförs på är av mindre betydelse då banktjänstemännen analytiskt kan generaliseras 
utifrån studiens resultat (Bryman & Bell, 2013). 
 

Tabell 3.1 Val av respondenter 
 

Banktjänsteman  Personlighet  Erfarenhet Antal kunder  
A Effektiv  9 år 4 
B Noggrann 2 mån 2 
C Noggrann 5 år 6 
D Noggrann 26 år 6 
E Effektiv 30 år 4 
F Noggrann 2,5 år  8 
G Effektiv  3,5 år 4 
H Noggrann  25 år  2 
I Noggrann 15 år 4 
J Effektiv 5 år  3 
K Noggrann 10 år  4 
L Effektiv 12 år 4 
M Noggrann 25 år  4  

Antal: 13     Antal: 55 

 
3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts både sekundärt och primärt och växlar mellan empiri 
och teori. Studien har sin grund i induktivt insamlad empiri från yrkeserfarenhet där 
problematiseringen uppdagats. I nästa steg har litteratursökning avseende relevanta 
artiklar och teorier studerats. Ytterligare empirisk information har samlats in via 
intervjuer bestående av två olika delar. En strukturerad del för den kvantitativa metoden 
och en semistrukturerad del för den kvalitativa metoden.  

3.3.1 Litteratur- och artikel sökning 
För att sammanställa den teoretiska referensramen och problematisera området har 
vetenskapliga artiklar och relevant litteratur studerats. Sökningar har skett från 
databaserna Scopus och Google Scholar på Luleå tekniska universitet. Följande sökord 
är kopplade till studiens syfte och forskningsfråga:”Money laundry”, ”penningtvätt, 
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”legitimacy”, ”legitimitet”, ” choice theory”, ”beslutsteori”, ”rational choice 
theory”, ”rationell beslutsteori” “rulebraking theory”, “trust theory” “sensemaking 
theory” ”personal construct theory” och ”repertory grid”. Flertalet sökord resulterade 
i hundratal träffar, för att hitta relevanta artiklar för studien användes söksträngar som 
underlättar arbetet. Sökningar har även genomförts utifrån referenslistor i intressanta 
studier för att hitta ytterligare relevant vetenskaplig information. Engelsk litteratur utgör 
en stor del av studien vilket tyder på sparsam forskning inom ämnet på svenska. 

3.3.2 Datainsamling genom intervju 
Repertory Grid tekniken utgör den strukturerade intervjun för den kvantitativa metoden 
i studien. För att kartlägga banktjänstemännens tankemönster vid beslutsprocessen för 
penningtvätt skapas vidd i studien genom banktjänstemännens beskrivning av tre 
situationer som varit svår respektive lätt att hantera. Intervjuerna har anpassats till 
studien utifrån tre kriterier. Första kriteriet innefattar en situation som inkluderar ett 
kundbemötande. Andra kriteriet utgörs av att situationen ska behandla frågor om 
penningtvätt. Sista kriteriet hänvisar till ett brett kundunderlag med olika typer av 
kunder. Vid intervjun har banktjänstemännen beskrivit och graderat varje kundsituation 
utifrån faktorer som ålder, relation till banken och förståelse för bankens agerande. Fler 
faktorer återfinns i bilaga 2.  
 
För att skapa ett djup i studien kompletteras den kvantitativa metoden med kvalitativa 
inslag. De semistrukturerade intervjufrågorna i bilaga 4, fungerar som hjälpfrågor till 
Repertory Grid tekniken med tanken att skapa en djupare förståelse som är svår att 
uppnå enbart vid kvantitativa studier med tillägg av sådant som inte framgått av 
frågeformuläret (Bryman & Bell, 2013). Varje intervju tog mellan 50 - 90 min att 
genomföra. Underlaget spelades in via diktafon för möjligheten att lyssna på materialet 
ett flertal gånger för att säkerställa resultatet och undvika missförstånd. För att 
upprätthålla ett etiskt förhållningssätt informerades och tillfrågades banktjänstemännen 
om inspelningen vid intervjuns start där responsens blev ett godkännande från alla 
banktjänstemän. I nästa steg transkriberades materialet från intervjuerna och insamlad 
empiri från Repertory Grid sammanställdes.  
 
3.4 Analysmetod 
Repertory Grid tekniken gör den komplexa verkligheten mätbar genom att överföra 
banktjänstemännens gradering av faktorerna till det statistiska programmet Rep 5, 
version 1.0 för att sammanställa ett resultat. Resultatet visar vilka faktorer som har ett 
starkt samband och en stor påverkan på vad som karaktäriserar lätta och svåra 
situationer att hantera. Genom Rep 5, version 1.0 har en medelvärdesanalys, 
klusteranalys, och principalkomponentanalys framställts. Medelvärdesanalysen påvisar 
medelvärdet av den påverkan faktorerna i Repertory Grid har på beslutsfattande vid 
penningtvättsituationer. Två medelvärdesanalyser har tagits fram för att påvisa att olika 
faktorer påverkar svårighetsgraden att fatta beslut i en situation. En gemensam 
medelvärdesanalys för alla kundsituationer gav inte ett resultat av värde. När studien 
efterfrågar svåra och lätta situationer med gradering från 1 till 7 resulterar analysen per 
automatik i ett centrerat medelvärde vilket gör analysen ointressant att studera. 
Fortsättningsvis sammanställs resultaten gemensamt utan uppdelning av lätta och svåra 
situationer för att på ett djupare plan förstå hur en penningtvättssituation ser ut och vilka 
faktorer som har störst betydelse vid beslutsfattande vid situationer där målen är 
konflikterande.  
 
Klusteranalyser påvisar statistiska samband mellan de faktorer banktjänstemännen 
graderat i sina kundsituationer. Kluster visar grafiskt hur, varför och vilka begrepp som 



 
21 
 

har ett samband och förklarar vilka situationer som sambanden tillhör. Klusteranalysen 
är uppdelad i två delar där den första klassiska visar faktorer med ett starkt samband och 
den andra utgör ett induktivt inslag i studien utifrån iakttagelsen att personlighet är av 
stor betydelse vid beslutsfattande i penningtvättsituationer. En 
principalkomponentanalys har framställts för att få en sammanställning av samtliga 
svar. Bearbetad data förklarar delvis variansen i svaren med hjälp av komponenter som 
består av 29 faktorer. I principalkomponentanalysen analyseras de centrala 
komponenterna och hur de påverkar bankens arbete att fatta beslut vid hantering av 
penningtvätt. Principalkomponentanalysen har sedan använts för att utveckla en 
analysmodell för att förklara olika beslutssituationer. Analysmodellen är inspirerad av 
Perrows modell (1967) om arbetsuppgifters teknologi. 
 
3.5 Operationalisering  
De klassiska intervjufrågorna i studien bidrar med ett ökat djup i studien och stärker 
studiens validitet genom att bekräfta resultatet från Repertory Grid. För att göra studien 
tydlig och mätbar har frågorna kategoriserats utifrån de teorier som studien bygger på. 
Varje fråga har kategoriserats med ett kryss under den teori frågan till största del tillhör. 
I bilaga 3 återkopplas faktorerna i Repertory Grid till den teoretiska referensramen och 
bilaga 4 återkopplar intervjuguiden till teorierna. Samtliga faktorer påverkar ett beslut 
vid penningtvättshantering och Repertory Grid tekniken visar i vilken grad. Flertalet 
faktorer mäter en kombination av olika teorier. De övergripande teorierna penningtvätt 
och beslut behandlar alla faktorer. Vissa faktorer återkopplas till förståelse i den 
teoretiska referensramen. De mäter förståelsen i relationen mellan kunden och 
banktjänstemannen. De handlar om hur väl kunden förstår lagar och regler från 
Finansinspektionen och även banktjänstemannens förståelse för kundens transaktioner. 
Andra faktorer återkopplas i den teoretiska referensramen till förtroende. De avser att 
mäta hur starkt förtroendet relationen mellan kund och banktjänsteman har för att se i 
vilken grad förtroendet påverkar beslutsfattandet vid en penningtvättssituation. I vissa 
situationer kan faktorer påverka en banktjänsteman att undantagshantera en kund från 
de penningtvättsregler som finns. Det handlar om att bryta mot regler och vad som 
framkallar beteendet. Faktorerna återkopplar till regelöverträdelse i den teoretiska 
referensramen. Faktorer som återkopplar till lagar, regler och policys kan hänvisas till 
den institutionella teorin. Det finns även interna och externa faktorer som kan påverka 
ett beslut. Otydliga instruktioner kan skapa svårigheter då banken både vill 
vinstmaximera och följa de lagar som finns. Kunder banktjänstemännen möter och 
banktjänstemännens erfarenhet hör även till denna kategori. Dessa faktorer återfinns i 
ett flertal av teorierna.  
 
Sammanställd data från Repertory Grid och den kvalitativa intervjun har jämförts och 
stärkts med den teoretiska referensramen för att hitta likheter och skillnader. Den 
kvalitativa och kvantitativa studien kompletterar varandra på ett bra sätt för att kunna se 
likheter och skillnader i resultatet och därmed stärka studiens validitet och reliabilitet. 
Resultaten har integrerats och slutsatser har dragits för att förstå studiens syfte om hur 
banken fattar beslut för att behålla sin legitimitet gentemot både Finansinspektionen och 
kunden. 

3.5.1 Gradering  
Faktorerna i Repertory Grid innehåller frågor om ålder och storlek på belopp, vilket ger 
utrymme för tolkning. En begränsad gradering har därmed gjorts för ett jämförbart 
resultat och minska missförstånd. Fråga 2 har graderats utifrån ålder med ett spann på 
10 år mellan varje nivå, för att inkludera samtliga kunder.  
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Graderingen av belopp har kategoriserats utifrån vanligt förekommande beloppssteg. Ett 
lågt belopp på mindre än 10.000 kr avser ett belopp där banken inte ifrågasätter 
pengarnas ursprung. Större belopp som sätts in mer sällan har större spann mellan 
graderingarna.  
 

Tabell 3.2 Gradering av ålder                       Tabell 3.3 Gradering av belopp 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
3.6 Studiens kvalité 
Metodproblem är vanligt förekommande vid undersökningar. För att öka validitet och 
reliabilitet har studiens metodproblem tagits i beaktning. Begreppet validitet bygger på 
att studien mäter det som avses att mätas, det relevanta för sammanhanget. Reliabilitet 
har fokus på att mätningen görs på ett tillförlitligt sätt. Studiens kvalité stärks av hög 
validitet och hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2013) 

För att undvika metodproblem som kan uppstå har process- och resultatvalidering 
använts. En processvalidering har genomförts med en strävan att skapa en bekväm miljö 
för banktjänstemännen vid intervjutillfällena hos banktjänstemännen genom att det 
redan fanns ett uppbyggt förtroende hos banktjänstemännen och ett säkerställande av 
anonymitet. Intervjuerna hölls på banktjänstemännens arbetsplats. Förtroendet och den 
trygga miljön ansågs viktig eftersom bankens sekretess, lagar och den känsliga 
informationen som efterfrågas kan försvåra möjligheten att få tag på relevant empiri. 
För att undvika eventuell problematik med sekretess försäkrades banktjänstemännen om 
att kundens identitet inte är viktig för studien. Det är karaktärsdragen och 
klassificeringen av kunder som är intressant för studiens syfte. För att praktiskt 
resultatvalidera fick varje banktjänsteman ta den tid som önskades eftersom Repertory 
Grid tekniken styrde intervjuerna. Detta medförde att banktjänstemännen kunde delge 
sina berättelser i lugn och ro. För att ytterligare resultatvalidera fördes en dialog med en 
av banktjänstemännen om studiens resultat för att för att säkerställa dels svaren men 
även att anonymiteten inte påverkades (Arbnor och Bjerke 1994). 

Repertory Grid tekniken minskar även risken med att endast kunna mäta det som finns i 
vår förförståelse och istället nå ett autentiskt datamaterial av banktjänstemännens 
verklighet eftersom tekniken innebär att banktjänstemännen är delaktiga vid 
konstruktionen av de föreställningar som studien bygger på (Borell & Brenner, 1997: 
Walker & Winter 2007).  

Studiens resultat främjas inte genom att studera ett flertal banker då fokus i studien är 
banktjänstemän och hur de fattar beslut. Det är viktigt att en miljö väljs där 
banktjänstemännen känner sig bekväma samt komfortabel att tala öppet om ämnet och 
sina åsikter (Bryman & Bell, 2013). Vid en personlig relation är det lättare att få 
banktjänstemännen att känna sig bekväma. Med den tillgängligheten ges en möjlighet 
för djupare analys. Då studien bygger på människors tankar och agerande i en viss 
situation handlar det om hur människor fungerar. Man beter sig olika utifrån ålder 
personlighet och erfarenhet. Det är något som är applicerbart på flera typer av 
situationer. Generaliserbarhet är möjligt då studien handlar om människor och faktorer 

Belopp Gradering 
0 - 10.000 1 

10.001 - 20.000 2 
20.001 - 50.000 3 
50.001 - 90.000 4 

90.001 - 150.000 5 
150.001 - 300.000 6 

300.001 - uppåt 7 

Ålder  Gradering 
20 1 
30 2 
40 3 
50 4 
60 5 
70 6 
80 7 
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som påverkar beslut. För att styrka resonemanget kan studien genomföras på ytterligare 
en bank för att påvisa en icke nämnvärd skillnad. Syftet är inte att jämföra olika bankers 
arbete utan att hitta faktorer som påverkar hur en banktjänsteman fattar beslut. Alla 
banker måste följa gällande lagar och regler, men besluten fattas av banktjänstemän så 
spelar det ingen roll vilken bank studien görs på utan banktjänstemännen kan analytiskt 
generaliseras utifrån studiens resultat. Tydligare argument för valet av respondenter 
återfinns i avsnitt 3.2. Att intervjua ytterligare banker skulle inte ge djupare information 
eftersom de följer samma lagstiftning och författarna har personliga kontakter på den 
valda banken.  
 
Generaliserbarhet begränsas i kvalitativa studier eftersom en begränsad population 
undersöks, vilket påverkar validiteten. Genom att studien har en kvantitativ del så 
utökas populationen. Utan att generalisera studiens resultat till hela populationen kan en 
viss generalisering göras mellan banktjänstemännen som medverkat i studien. För 
studiens resultat har en analytisk generalisering varit nödvändig då redan existerande 
teorier fungerat som en mall för banktjänstemännens tankar kring hur ett beslut fattas. 
Det väsentliga i studien är att göra beskrivningar istället för regelbundenheter vilket gör 
det möjligt att analytiskt generalisera och hur empirin förhåller sig till den teoretiska 
referensramen. Genom att analytiskt generalisera empirin gav det en tydlig bild hur 
verkligheten ser ut och vilka faktorer som påverkar ett beslut vid en 
penningtvättssituation i störst utsträckning. Den analytiska generaliseringen lämpar sig 
från fall till fall och resultatet kan skilja sig vid ett nytt urval av bank och 
banktjänstemän (Creswell, 2009). 
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4. BANKTJÄNSTEMÄN KONSTRUERAR SITT SÄTT ATT 
HANTERA PENNINGTVÄTT 
______________________________________________________________________ 
I följande kapitel sammanställs och analyseras resultaten från intervjuerna och 
Repertory Grid tekniken. Kapitlet inleds med den Svenska bankens penningtvättspolicy 
och medelvärdesanalyser över centrala faktorer som utgör en lätt och en svår 
bedömningssituation enligt banktjänstemännen. Analysen utgår från tidigare forskning 
för att styrka och jämföra de resultat som framkommit från klusteranalys och 
principalkomponentanalysen. Avslutningsvis presenteras studiens analysmodell med 
syfte att kategorisera beslutsfattande utifrån risken för penningtvätt. Samt induktiva 
inslag av personlighet, propositioner och stereotypers påverkan på beslutsfattande och 
hur en kognitiv dissonans påverkar implementering av nya normer.  
 
4.1 Bankens penningtvättspolicy  
Utifrån lagar och regler inom penningtvätt finns utrymme för banken själv att tolka och 
arbeta upp en lämplig policy. Banken har en skyldighet att motverka penningtvätt och 
undvika koppling till kriminella handlingar. Bankens filosofi bygger på att varje 
anställd har personligt ansvar att följa lagar och regler samt förstå sin kund och känna 
till kundens affärer. Kundkännedom är därmed ett viktigt steg i arbetet mot 
penningtvätt. För att förhindra penningtvätt ska varje anställd utgå från ett riskbaserat 
förhållningssätt. Det innebär att relevanta riskfaktorer identifieras, analyseras och 
hanteras. Banken ska inte ha kontakt med en motpart som inte har någon fysisk närvaro 
och inte har någon finansiell tillsyn och på så sätt utgöra en risk för brevlådebank. Minst 
en gång per år ska de anställda informeras om bankens policy om penningtvätt. Alla nya 
medarbetare som hanterar kundrelationer måste gå en utbildning, och de anställda ska 
regelbundet informeras om förändringar i lagar och regler. Hot eller liknande åtgärder 
kan uppkomma mot anställda som följd av att de granskar och rapporterar misstankar. 
När en incident sker ska de utredas och relevanta åtgärder bör vidtas. Policyn tar även 
upp regler om hur rapportering till finanspolisen ska ske. Den som har fått uppgiften 
delegerad till sig tar beslut om vidare rapportering. Banken ska utföra årliga 
bedömningar av vilka risker som finns för att bli utsatt för penningtvätt. En konstaterad 
risk ska följas upp av en upprättad handlingsplan (Bank verksam i Sverige, 2016).  
 
4.2 Medelvärdesanalys av lätta och svåra situationer 
Medelvärdesanalysen visar medelvärdet och standardavvikelsen av de svar som 
banktjänstemännen graderat under intervjutillfällena. Skalan utgörs av en gradering från 
1 till 7 som visar hur överens banktjänstemännen är om vad som är en svår eller lätt 
situation. Ett lågt medelvärde och ett högt medelvärde visar att banktjänstemännen är 
överens om vad som påverkar en lätt respektive svår situation. En låg standardavvikelse 
påvisar liten variation mellan banktjänstemännens svar, vilket tydliggör de faktorer där 
banktjänstemännen har lika åsikter. Vid en hög standardavvikelse är variationen i 
svaren stor och åsikterna skiljer sig mycket från banktjänsteman till banktjänsteman. 
Banktjänstemännen fick själva bestämma om situationen var svår eller lätt. 
Situationerna har delats upp nedan i tabell 4.1 och 4.2, för att lätt kunna se vilka faktorer 
som kategoriserar en lätt och svår situation utifrån banktjänstemännens åsikter. En 
uppdelning av medelvärdesanalysen frambringar en mer sammansatt analys då enbart 
resulterat i ett centrerat resultat som kan tolkas utifrån att graderingen av situationerna 
är tydligt spridda åt varsitt håll. Vilket beror på att studien bygger på två tydliga 
kategorier av situationer för en bra vidd av material. De tal som fetmarkerats är av 
intresse att studera.  Ett medelvärde högre än 5 och lägre än 3 utgör gränsvärdet då 
värden mellan 3 och 4 anses vara svårt att tolka. Ett flertal situationer har inkluderat 
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antingen äldre (7) eller yngre (1) kunder och därmed resulterat i ett medelvärde på 4,2, 
vilket inte nödvändigtvis tyder på att de flesta kunder är i medelåldern utan att det är 
stor variation på kundens ålder. Standardavvikelsen medför en inblick i 
variationsbredden på resultatet och hjälper till att tolka om banktjänstemännen har 
liknande åsikter eller tydligt spridda. För att påvisa vid vilka faktorer som 
banktjänstemännen har liknande och spridda åsikter är en standardavvikelse 
fetmarkerad om den är 2,2 eller högre eller lägre än 1.  
 

Tabell 4.1 Medelvärdesanalys lätta situationer 
 

Låg påverkan Hög påverkan Medelvärde Standardavvikelse 
Låg förståelse för bankens agerande Hög förståelse för bankens agerande 4 2,3 

Låg ålder Hög ålder 4,2 2 

Låg information till kund Hög information till kund 3,4 2 
Låg relation mellan kund och 
banktjänsteman 

Hög relation mellan kund och 
banktjänsteman 3 2,5 

Kund i låg grad Kund i hög grad  4,5 2 

Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 3,9 1,7 

Låg risk för penningtvätt Hög risk för penningtvätt 2,6 2 

Kund med låg integritet Kund med hög integritet 4 1,7 

Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 4,4 2 

Kund med låg grad av auktoritet Kund med hög grad av auktoritet 3,1 1,7 

Låg grad av fördomar mot kund Hög grad av fördomar mot kund 2,3 1,9 

Låg rädsla för att kund ska byta bank Hög rädsla för att kund ska byta 
bank 2,1 1,7 

Lågt förtroende för kunden Högt förtroende för kunden 4,9 1,9 

Låg frekvens av insättningar Hög frekvens av insättningar 3,2 1,9 

Låg belopp Högt belopp 3,3 2 

Låg grad av tydliga instruktioner Hög grad av tydliga instruktioner 3 2,3 

Låg grad av osäkerhet i situationen Hög grad av osäkerhet i situationen 2,7 2,3 
Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  

Hög grad av förståelse för syftet med 
transaktionen 5,4 2,3 

Fattar beslut i låg grad på egen hand  Fattar beslut i hög grad på egen hand 6,8 0,6 

Fattar beslut i låg grad på känsla  Fattar beslut i hög grad på känsla  4,9 2,4 

Låg grad av irritation från kund Hög grad av irritation från kund 2,8 2 

Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation 2 1,6 
Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen 

Hög rädsla från personligt ansvar 
från Finansinspektionen 2,3 1,9 

Låg rädsla för böter 
Finansinspektionen 

Hög rädsla för böter från 
Finansinspektionen 2 1,8 

Låg rädsla för negativ publicitet vid 
nekande kund  

Hög rädsla för negativ publicitet vid 
nekande av kund 1,6 1,3 

Låg påverkan av Penningtvättslagen Hög påverkan av penningtvättslagen 4 2,6 

Lågt stöd av lagtext Högt stöd av lagtext 2,2 2 

Lågt stöd från normer i gruppen Högt stöd från normer i gruppen 4,8 1,9 
Lågt stöd från skriftliga regler och 
bankens egna riktlinjer 

Högt stöd från skriftliga regler och 
bankens egna riktlinjer 4,8 2 

 
Tabell 4.1 visar att en lätt situation utgörs av faktorerna låg risk för penningtvätt, inga 
fördomar mot kunden, ingen rädsla för att kunden ska byta bank, ingen osäkerhet, 
banktjänstemannen har hög förståelse för syftet med transaktionen, besluten fattas på 
egen hand, ingen irritation från kunden och situationen upplevs då inte stressig. Rädslan 
för det personliga ansvaret eller böter är låg, ingen rädsla för negativ publicitet och lågt 
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stöd från lagtexten. En lätt situation kännetecknas tydligt av att besluten fattas på egen 
hand i hög grad, vilket man även kan se på den låga standardavvikelsen. Variationen 
mellan banktjänstemännen är därmed låg för denna faktor. En högre standardavvikelse 
på flera faktorer tyder på att vissa situationer har varit lätta att neka och andra godta. 
Variationen är därmed hög trots att situationen varit lätt.  
 

Tabell 4.2 Medelvärdesanalys svåra situationer 
 

Låg påverkan Hög påverkan Medelvärde Standardavvikelse 

Låg förståelse för bankens agerande Hög förståelse för bankens agerande 2,8 2 

Låg ålder Hög ålder 3,8 1,5 

Låg information till kund Hög information till kund 4,8 1,2 
Låg relation mellan kund och 
banktjänsteman 

Hög relation mellan kund och 
banktjänsteman 2,2 1,7 

Kund i låg grad Kund i hög grad  4,6 1,9 

Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 4,2 1,5 

Låg risk för penningtvätt Hög risk för penningtvätt 3,9 1,9 

Kund med låg integritet Kund med hög integritet 4,4 1,9 

Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 3,7 2,2 

Kund med låg grad av auktoritet Kund med hög grad av auktoritet 3,4 1,9 

Låg grad av fördomar mot kund Hög grad av fördomar mot kund 2,5 1,6 

Låg rädsla för att kund ska byta bank Hög rädsla för att kund ska byta 
bank 2,5 2 

Lågt förtroende för kunden Högt förtroende för kunden 4,1 1,9 

Låg frekvens av insättningar Hög frekvens av insättningar 3,4 1,6 

Låg belopp Högt belopp 3,8 2 

Låg grad av tydliga instruktioner Hög grad av tydliga instruktioner 5,4 1,6 

Låg grad av osäkerhet i situationen Hög grad av osäkerhet i situationen 4,2 1,6 
Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  

Hög grad av förståelse för syftet med 
transaktionen 3,9 1,9 

Fattar beslut i låg grad på egen hand  Fattar beslut i hög grad på egen hand 4,1 2,3 

Fattar beslut i låg grad på känsla  Fattar beslut i hög grad på känsla  4,2 1,9 

Låg grad av irritation från kund Hög grad av irritation från kund 4,7 1,7 

Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation 3,9 1,8 
Låg rädsla för personligt ansvar från 
Finansinspektionen 

Hög rädsla för personligt ansvar från 
Finansinspektionen 4,1 1,8 

Låg rädsla för böter 
Finansinspektionen 

Hög rädsla för böter från 
Finansinspektionen 3,4 1,6 

Låg rädsla för negativ publicitet vid 
nekande kund  

Hög rädsla för negativ publicitet vid 
nekande av kund 1,7 1,2 

Låg påverkan av Penningtvättslagen Hög påverkan av penningtvättslagen 6 0,9 

Lågt stöd av lagtext Högt stöd av lagtext 1,3 0,9 

Lågt stöd från normer i gruppen Högt stöd från normer i gruppen 4,6 1,3 
Lågt stöd från skriftliga regler och 
bankens egna riktlinjer 

Högt stöd från skriftliga regler och 
bankens egna riktlinjer 4,1 1,9 

 
Tabell 4.2 visar att en svår situation utgörs av en kund med låg förståelse för bankens 
agerande, en låg relation mellan kund och banktjänsteman, inga fördomar mot kunden, 
ingen rädsla för att kunden ska byta bank, tydliga instruktioner, låg rädsla för negativ 
publicitet, hög påverkan av penningtvättslagen och lågt stöd av lagtext.  
 
En svår situation kännetecknas tydligt av en spridd variation mellan banktjänstemannen 
i frågan om man fattar beslut på egen hand med en standardavvikelse på 2.3. Det är inte 
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självklart att fatta ett beslut på egen hand, banktjänstemännen får ofta hjälp av kollegor 
vid en sådan situation. Banktjänstemannen påverkas mer av penningtvättslagen när en 
situation är svår och banktjänstemännen är väldigt överens med tanke på en liten 
variation med en standardavvikelse på 0.9. Fördomarna mot kunden är låga och 
banktjänstemännen tror inte enligt intervjusvaren att så många kunder tvättar pengar. 
Men de måste följa penningtvättslagen, vilket kan försvåra en situation som egentligen 
känns lätt. 
 
Det beror på att banktjänstemannen upplever att de pendlar mellan att följa lagen eller 
sin känsla och ha ett bra kundbemötande. De svåra situationerna är lite mer diffusa än 
de lätta situationerna. Baserat på intervjusvar upplever många av banktjänstemännen att 
det finns tydliga regler men att de är upp till var och en att göra en subjektiv bedömning 
av reglerna, vilket gör det svårt. Vid ett fall där banktjänstemannen inte påverkas av 
penningtvättslagen är situationen lättare. Banktjänstemän har låg rädsla för negativ 
publicitet visar både lätta och svåra situationer vilket det beror på att banktjänstemännen 
inte bryr sig om media, däremot påverkas de mer av ryktet bland kunderna.  
 
4.3 Banktjänstemännens kvalitativa intervjusvar 
Nedan presenteras resultatet av den kvalitativa delen av intervjun. Svaren har 
kategoriserats utifrån den teoretiska referensramen och inkluderar intressanta tillägg av 
kontanthantering och förbättringsområden som förekommit som frekvent samtalsämne 
vid intervjutillfällena. 

4.3.1 Penningtvätt  
Penningtvättslagen påverkar banktjänstemannens dagliga arbete och finns enligt 
banktjänstemännen alltid i bakhuvudet när ett beslut tas vid hantering av kontanter och 
större transaktioner. Det är penningtvättslagen som gör att arbetet är utformat på det sätt 
det är idag. Kundkännedomsfrågor och bakgrundsfrågor om den transaktion som ska 
ske bygger på penningtvättslagen. 
 
Banktjänstemännen upplever att de har relativ klart för sig vad som förväntas i arbetet 
mot penningtvätt. Reglerna har blivit något tydligare, men det finns fortfarande stort 
utrymme för subjektiva bedömningar. Banktjänstemännen förväntas ständigt vara 
skärpta och utan stress för att situationen ska analyseras på ett korrekt sätt. Även ett 
kritiskt tänkande krävs för att bedöma situationer. Var och en av banktjänstemännen har 
eget ansvar att uppdatera sin kunskap om penningtvätt och agera rätt utifrån lagen. 
Penningtvättslagen och bankens policy upplevs svår att följa i praktiken och ger 
banktjänstemännen tyngre arbete i och med stort utrymme för subjektiva bedömningar 
och dokumentering. Det krävs att banktjänstemännen tar ställning och göra en 
bedömning för varje enskilt fall. Banktjänstemännen önskar att kundkännedomsfrågor 
skulle kunna tas fram på ett enklare sätt.  

4.3.2 Förståelse och kundrelationen 
Banktjänstemännen upplever att många kunder känner sig kränkta och saknar förståelse 
för bankens agerande då kunden tror att det ligger i bankens intresse att ta reda på privat 
information. Flertalet kunder saknar vetskap om att banken följer lagen om penningtvätt 
och finansiering av terrorism och behöver ställa frågor om kundkännedom och 
kontanters ursprung. Förståelse skiljer sig åt mellan olika kundrelationer. En känd kund 
med bra relation till banktjänstemannen har ofta en högre förståelse på grund av det 
finns ett förtroende i relationen. En kund som kommer till kundtjänsten och saknar 
relation till banktjänstemannen tenderar att ha en lägre förståelse. Det finns en tydlig 
trend att förståelsen ökar ju mer lagen implementeras. Förståelsen tenderar även att vara 
högre med större belopp och lägre med mindre belopp. 
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Ofta har kunder full förståelse att banken ska samverka för att motverka penningtvätt 
som kommer från brottslig verksamhet. Det är däremot svårare med skattemässiga brott 
då kunden inte tycker att banken inte har med det att göra. De flesta förstår reglerna 
men inte varför reglerna ska gälla just dem. Ofta kan kunden säga att de inte är någon 
”tjuv”, ”bedragare” eller ”terrorist”. De vill inte bli dragna över en kant och känna sig 
misstänkta. Kunder som är oförstående tror att banken misstänkliggör dem. En del 
kunder har en viss syn på att banken kontrollerar dem och har redan fördomar mot 
staten, och på så sätt mot Finansinspektionen.  
 

”Det var svårt att veta hur man pedagogiskt skulle förklara.” 
 
Det är stor variation av kunder som inte förstår bankens agerande och två tydliga 
exempel som förekom frekvent under intervjuerna är äldre kunder som inte förstår och 
är insatta i nya lagar och regler och lever kvar i det gamla systemet. Samt kunder där det 
förekommer språkbrister. De förstår inte varför just de blir ifrågasatta och menar att de 
inte sysslar med någon kriminell verksamhet. Den äldre generationen sparade pengar 
hemma och i bankfack och har svårt att anpassa sig till vårt näst intill kontantlösa 
samhälle. Där det finns språkbrister är det svårt att förklara de lagar och regler som 
gäller vid ett språk som banktjänstemännen inte behärskar fullt ut. När frågorna om 
penningtvätt kommer upp kan det vara så att kunden känner sig misstänkt. Det kan 
upplevas svårt att ställa frågor till kunder med utländsk härkomst för att man är rädd att 
uppfattas som rasistisk. Samtidigt som vissa kunder spelar på sin språkbrist fast de 
egentligen har full koll på de lagar och regler som gäller. Banktjänstemännen bedömer 
att risken för penningtvätt är högre i situationer med kunder som är väl insatta i de 
regler som finns. 
 
För att hjälpa kunden att skapa en förståelse att lagen kräver underlag för en 
kontantinsättning så försöker banktjänstemännen ge tydliga förklaringar till varför 
underlaget behövs. Kunder med en förförståelse kräver inte lika mycket förklaringar, 
medan kunder utan förförståelse kräver mer och en djupare förklaring. I vissa fall 
upplever banktjänstemännen att det kan krävas att man lindar in förklaringen för att 
kunden inte ska känna sig misstänkliggjord. Det kan vara svårt att veta hur en 
pedagogisk förklaring ska gå till. Kundrelationen kan påverkas på grund av frågor om 
kundkännedom och kontanters ursprung. Banktjänstemännen försöker därför linda in 
kundkännedomsfrågorna för att kunden inte känna sig kränkt och misstänkliggjord.  

 
”Allt handlar om hur frågan ställs, det går att linda in dem.” 

 
4.3.3 Förtroende och osäkerhet 
Banktjänstemännen menar att de inte alltid tror på den informationen kunden lämnar. 
Vissa kunder har mer integritet än andra och om kunden ger information som de 
egentligen inte skulle behöva säga så kan det indikera på penningtvätt då det upplevs 
som att de försöker överförklara situationen. Vill kunden inte uppge någon information 
alls kan det upplevas som att de har något att dölja.  En kund som lämnat felaktig 
information en gång är det svårare att lita på vid ett senare tillfälle. Kunder försöker 
undkomma bankens regler genom att exempelvis säga att pengarna kommer från en viss 
sak och sedan ändra sig i sista sekunden, det är ett sätt att undkomma reglerna. Vid de 
fall där banktjänstemännen inte litar på informationen behöver det inte röra sig om 
penningtvätt eftersom det är något banktjänstemännen inte tror så många gör. Ett annat 
sätt att försöka undkomma reglerna är genom att skapa fabricerade kvitton. Det är något 
banken inte ifrågasätter då det bryter mot banksekretessen och det är mycket svårt att 
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kontrollera eftersom alla har rätt att skriva ett kvitto. Alla privatpersoner har rätt att 
skriva ett kvitto. Det gör det lättare för kunden att fabricera då det är svårt för 
banktjänstemannen att bedöma och kontrollera om ett kvitto är fabricerat. 
Banktjänstemännen känner sig obekväma i situationer med handskrivna kvitton, då 
osäkerhet uppstår om en möjlighet att felaktigt anklaga en kund. Reglerna borde istället 
vara tydligare för hur ett kvitto ska framställas. Ett fabricerat kvitto behöver inte betyda 
att kunden tvättar pengar. Det kan istället handla om att kunden saknar kunskap om 
behovet av underlag och skriver ihop ett ungefärligt kvitto på vart pengarna kommer 
ifrån. De som tvättar pengar är nog smartare än vad en banktjänsteman tror och svårare 
att upptäcka.  

 
”Man är alltid i händerna på kunden, jag menar det går att lura mig 

hur mycket som helst med fabricerade kvitton.” 
 
Banktjänstemännen berättar också att det finns kunder som har kännedom om bankens 
beloppsgränser och gör medvetna insättningar under beloppsgräns för att undvika 
uppmärksamhet.  Små belopp är godkänt enligt lag, men det är när det sker flera 
insättningar, ofta och från en eller olika personer uppstår misstankar. Det kan dock vara 
svårt att neka då kunden håller sig under den interna beloppsgränsen. När en kund har 
märkliga eller avvikande beteenden som att sätta in och ta ut små belopp flera gånger 
om dagen eller frekventa insättningar utan att ha en inkomst, kan det fattas misstankar 
om penningtvätt. Vid sådana tillfällen behöver det dock inte alltid handla om 
penningtvätt, utan snålhet genom att kunderna försöker undkomma småavgifter som 
tillkommer vid exempelvis överföringar. 
 
Osäkerheten i en situation skiljer sig hos banktjänstemännen beroende på erfarenhet och 
personlighetstyper. Banken har tydliga regler i vissa situationer, men i alla situationer 
krävs att var och en gör en egen bedömning. Nedan beskriver en självsäker 
banktjänsteman hur han upplever alla kundsituationer:   
 

”Det finns inte ett kanske, det är antingen ja eller nej!” 
 
 
En upprepande faktor som skapar osäkerhet hos banktjänstemän blir då kunden är 
okänd och de måste bedöma om den informationen som lämnas är trovärdig. Om en 
kund inte kan svara på de frågor som ställs eller inte kan uppvisa ett underlag blir 
situationen osäker.  
 

”Jag blir osäker då kunden inte kan svara på frågor eller uppvisa 
det underlag som de rimligtvis borde ha.” 

 
Penningtvättspolicyn lämnar utrymme för subjektiva bedömningar vilket gör det extra 
svårt vid exempelvis fall där äldre kunder vill sätta in pengar de förvarat i bankfacket 
under många år. Det är upp till var och en av banktjänstemännen om de vill frångå 
reglerna och de upplever att det är betydligt lättare att göra det då det finns en långvarig 
relation med en kund. Även om kunden är gammal och har låg risk för penningtvätt så 
har banktjänstemännen personligt ansvar i om de ska motta pengar eller inte. Det blir en 
osäker situation för att det är svårt att veta hur situationen hanteras rätt utifrån lagen, 
men inte osäkert gentemot kunden då det finns en förtroende för kunden. Ett dokument 
som underlag är alltid en trygghet för banktjänstemannen och upplevs som en viktig del 
för sin egen säkerhet. En transaktionsupplysning är viktig att ha om en situation känns 
tveksam. Det ger en möjlighet att själv anteckna med egna ord vad transaktionen 
handlar om. Andra aspekter som spelar roll är känslan för kunden och situationen. Vid 
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frekventa insättningar, särskild av mindre belopp kontrolleras i vissa fall hur många 
tidigare insättningar som skett inom ett visst tidsspann.  
 

”Det blir en osäker situation för att det är svårt att veta hur man gör 
rätt utifrån lagen. Men inte osäkert gentemot kunden eftersom jag 

litar på att denne sparat hemma.” 
 
En vanlig situation som uppstår är när kunder vill sätta in pengar som överstiger 
gränsen på vad som är ”okej” att ta emot utan underlag. För att komma runt reglerna vill 
kunder sätta in ett belopp just under gränsen, vilket naturligtvis inte är okej då 
ursprungsbeloppet var över gränsen. Vissa kunder har även uppmärksammat att 
banktjänstemännen inte är lika frågvisa vid lägre belopp, och har därför i stället satt i 
system att komma in ofta. En del kunder accepterar inte beloppsgränsen, de blir 
upprörda och försöker övertala banktjänstemännen att genomföra insättningen. Ibland 
hotar de även med att de ska byta bank. 

4.3.4 Beslut och legitimitet  
Vid lätta situationer fattas beslut på egen hand och vid svåra situationer krävs i flertalet 
fall hjälp av en kollega för att kontrollera att situationen tolkats på samma sätt innan 
beslutet fattas. Det kan även uppstå situationer med påstridiga kunder som inte godtar 
banktjänstemannens beslut. Även i sådana situationer kan hjälp av kollega vara 
nödvändigt för att styrka det beslut som redan tagits.  
 
Det personliga ansvaret har betydelse när banktjänstemän fattar beslut. Det personliga 
ansvaret kan skapa viss osäkerhet och finns ofta i bakhuvudet hos banktjänstemännen 
vid beslutsfattandet. Det personliga ansvaret skapar visst obehag och osäkerhet. Vid 
otydliga regler och transaktioner som berör större summor, ökar osäkerheten och det 
personliga ansvaret kan göra att en kund nekas, om underlaget inte är helt klart och 
tydligt. Vid mindre summor finns en trygghet att bankens policy godkänner lägre 
belopp så rädslan från det personliga ansvaret minskar.  
 

”Man kan se det på ett sådant sätt att det personliga ansvaret är en 
regel som satts upp för att man ska utföra sitt arbete på ett korrekt 

sätt.” 
 
En svår situation består antingen av en situation där det finns en god relation till kunden 
eller där kunden är okänd. Underlaget för transaktionen saknas i de flesta situationer 
och kunden upplevs vara måttligt till mycket irriterad och saknar förståelse. När kunden 
är okänd och saknar förståelse och transaktionen är komplicerad kan situationen 
upplevas som svår särskilt om man inte har kollegor att bolla sina tankar med. Svåra 
kunder kan även vara auktoritära kunder som är kända i banken men inte på det lokala 
kontoret eftersom de är vana att få som de vill. Otydliga regelverk och riktlinjer som 
inte talar om exakt hur en banktjänsteman ska hantera en situation kan göra en situation 
svår, då det finns mycket utrymme för subjektiv bedömning. Varje situation är upp till 
var och en av banktjänstemännen som hanterar den.  
 
En kund en banktjänsteman har en god relation till kan även göra en situation lätt då 
dessa har en större förståelse och är tillmötesgående, samarbetsvillig och är lättare att 
förklara reglerna för. En lätt situation kännetecknas av en kund som har god förståelse 
och har de underlag som behövs för att genomföra transaktionen. Reglerna är tydliga 
och lätta att förstå, en situation där det finns tydliga riktlinjer för hur man ska agera. 
 
Penningtvättslagen innebär att banken inte får ta emot pengar där syftet med 
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transaktionen är oklart. Däremot måste en bank ta emot inlåning från allmänheten för att 
få bedriva en bank. Målen strider därmed mot varandra, och det upplever 
banktjänstemännen att lagen blir svårtolkad. I vissa situationer upplever banktjänstemän 
att det är svårt att avgöra vilket av målen som är viktigast att följa, lagarna ger därför 
möjlighet till undantagshantering. Ska penningtvättslagen följas till punkt och pricka i 
varje situation tar det tid från det viktiga i arbetet och banktjänstemännen blir mindre 
produktiva. Bankbranschen är relationsbaserad och vissa frågor är svåra att väva in i ett 
samtal på ett bra sätt. Det viktigaste målet i en situation med en känd kund är inte att 
följa lagen till punkt och pricka utan att värna om sin kundrelation och 
undantagshantering kan då ske. Banken har ofta mer och bättre kunskap om hur kända 
kunders transaktioner och affärer ser ut. Det gör att reglerna går att tumma lite på. 
Penningtvättslagen är lättare att följa vid hantering av en kund man saknar relation till, 
man hamnar då inte lika lätt i en situation med konflikterande mål.  
 

"De förväntas att jag ska följa lagen till punkt och pricka men vi 
jobbar med relationer och de riktlinjer vi har idag är svåra att 

applicera i praktiken för att behålla kundstocken.” 
 
Banktjänstemännen upplever att det är bra att kontrollera med kollegor innan ett beslut 
fattas, risken finns att banktjänstemännen är undermedvetet är misstänksam eller 
godtrogen. Risken för undantagshantering minskar då bedömningen görs av flera parter. 
Vissa banktjänstemän anser att det viktigaste är att jobbet görs på rätt sätt. Skulle 
banken förlora en kund på grund av att arbetet görs på ett korrekt sätt utifrån 
penningtvättslagen så upplevs det tråkigt, men inte mycket att göra åt. Man kan därmed 
tydligt se två sidor i resonemangen. 
 
Det finns tydliga praktiska problem med penningtvättslagen. Den går inte att applicera 
på alla situationer, som exempelvis bankfack. Det är ett återkommande problem där 
banktjänstemännen inte vet hur situationen ska hanteras. Det är lättare när kontanterna 
går att härleda från ett bankkonto. När pengarna inte går att härleda lämnar lagen 
utrymme för subjektiva bedömningar och situationen blir svår att lösa. 
Banktjänstemännen önskar tydligare instruktioner för att förenkla arbetet och bli säkrare 
hur de ska agera i en svår situation. De vill veta hur olika typer av situationer ska 
hanteras inte bara beloppsgränser och omständliga lösningar.  
 

”Lagen lämnar mycket utrymme för tolkning. Reglerna är ganska 
luddiga och vi vet ungefär vad vi ska göra, men det gör inte saken 

lättare.” 

4.3.5 Kontanthantering  
Samtliga banktjänstemän är på ett eller annat sätt emot kontanthantering. Däremot finns 
det några som tycker att de inte går att bort helt utan att de måste trappas ned. 
Kontanterna ger service till fel kunder. De som använder kontanter i störst utsträckning 
är de minst lönsamma kunderna. Kontanterna är ofta besvärliga och kostsamma att 
hantera. Det enklaste för banken hade varit att ta bort kontanterna, men det är för tidigt 
för samhället att vara utan och det är en viktig del av servicen.  
 
Kontanter är även en säkerhetsfråga, idag är banker skyddade med olika typer av 
säkerhet men exempelvis är butiker och bensinstationer utsatta. För deras skull är det 
bra att dra ned på kontanthanteringen då den innebär mycket risker. Vill banken ha en 
förändring är det effektivt med en tvingande åtgärd. Obekväma saker går inte att 
genomföra om det inte görs besvärligt eller ger en kostnad. Detta gör att när kunder 
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säljer saker ber de köparna att göra överföringar för att det blir besvärligt att sätta in 
kontanter, vilket gör att samhället anpassas naturligt till mindre kontanthantering.  
 
Kontanter behöver finnas ett tag till för den generation som inte klarar av att hantera 
andra pengar än kontanter. Generationen måste bytas ut innan kontanter försvinner. Det 
är även bra för barn och ungdomar som ska lära sig att hantera pengar och dess värde. 
Det kommer alltid finnas situationer där det behövs kontanthantering i samhället. Att 
lösa situationen genom att helt plocka bort kontanter är inte optimalt men att minska 
åtkomsten. Det går att minska ner öppettider när banken tillhandahåller kontanter 
eftersom det är en service som samhället fortfarande behöver.  
 

”Jag ogillar kontanter, men jag tycker det är för tidigt att ta bort 
dem. Det finns för många som behöver det.” 

4.3.6 Banktjänstemännens egna förslag på förbättringsområden  
Under intervjutillfällena så fanns det tydliga problem att praktiskt applicera 
penningtvättslagen. Banktjänstemännen gav förslag på hur arbetet ska förbättras och 
förenklas för att arbetet ska kunna utföras mer effektivt. 

 
• Systemet ska direkt varna för kunder som genomför upprepade insättningar av 

mindre belopp för att kontroll ska göras på liknande sätt som större. Det skapar 
merarbete för banktjänstemän att kontrollera alla kunder med mindre summor 
manuellt och det är lätt att missa kunder med risk för penningtvätt.  
 

• Den förenklade revisionen bör känna av kunder med stor omsättning och 
frekventa insättningar, för att materialet ska kunna granskas i efterhand med 
hjälp av granskningslistor.   

 
• När en anmälan för misstanke om penningtvätt skickats får banktjänstemännen 

inte veta resultatet på grund av sekretess. Däremot upplever banktjänstemännen 
en återkoppling vore intressant för att se om arbetet som läggs ner har effekt. 
Det är svårt att avgöra vem som tvättar pengar om man inte får respons. 

 
• För att effektivisera arbete bör kunderna kunna svara på 

kundkännedomsfrågorna själva via internetbanken eller appen för att undvika 
irritation. 

 
• Det är svårt att bedöma om ett kvitto är falskt eller inte eftersom alla kan 

konstruera ett. Regler för att framställa kvitton önskas vara bättre och tydligare.  
 

• Banktjänstemän önskar en utbildning i hur man hanterar irriterade kunder. Det 
kommer leda till nöjdare kunder och de kan själv skaka av sig situationen. 

 
• För att minska penningtvätt skulle 1000- och 500 kr sedlar avskaffas, då den 

organiserade brottsligheten behöver de mest. Det blir på så vis inte hanterbart för 
de som tvättar stora belopp att handla med stora kontanta belopp. I dagens sett 
klarar en individ sig normalt med hundralappar. En normal transaktion för en 
privatperson på 5000 – 10 000 är fortfarande hanterbart med 100 kr sedlar.  

 
Det finns tydliga möjligheter för tekniska, regelmässiga, utbildningsmässiga 
förbättringar inom både systemutveckling, kundhantering, och återkoppling. Det finns 
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även lagar och regler som ligger precis utanför bankens område om förbättringar vid 
konturering av kvitto.  
 
4.4 Klusteranalys  
En klusteranalys visar statistiska samband av faktorer som banktjänstemännen har 
svarat på för varje kundsituation. Faktorerna som hör ihop och grupperar sig kan göra 
det på olika sambandsnivåer, se bilaga 6. En högre nivå visar på ett starkare samband. 
Samtliga faktorer i studien grupperar sig vid 60 % och där ser vi tre tydliga kluster. Det 
finns även vissa begrepp som har starkare samband upp till 70-80 %.  Vi väljer en gräns 
på 70 % som syns i figur 4.1 för att hitta en nivå där klustren har ett betydande samband 
och där klustret är hanterbart. Liknande gränser för kluster har används i tidigare 
studier. Våra kluster visar olika svårighetsgrader av en kund och vilka faktorer som 
tillsammans gör att en kund blir lätt respektive svår att hantera i en 
penningtvättssituation, se figur 4.1. Kluster 1 visar osäkra och komplexa situationer vid 
beslutsfattande. Kluster 2 visar vikten av en god kundrelation vid beslutsfattande. Sista 
klustret visar riskhantering av penningtvätt vid beslutsfattande.   
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Klusteranalys penningtvättssituationer



 
34 
 

4.4.1 Kluster 1 – Osäkerhet i beslutsfattande  
I det första klustret behandlas förståelse och osäkerhet i ett beslutsfattande, se klammer 
1 figur 4.1. 
 

• Belopp  
• Ålder 
• Information till kunden 
• Grad av irritation från kund  
• Grad av stressig situation  
• Grad av osäkerhet  
• Förståelse för syftet med transaktionen 

 
Penningtvättslagen är svår att applicera i verkligheten eftersom det är en tvingande regel 
enligt Meyer och Rowan (1977) och skapar problem där kunder inte har förståelse för 
lagen. Enligt banktjänstemännen handlar det ofta om att förmedla information till 
kunden på ett bra sätt så att informationen tas emot positivt. Kundernas förståelse är 
viktig för banken och man kan då genom att förklara vilka krav som ställs på bankerna 
och vilka krav de måste ställa på sina kunder. Det kan krävas mycket information från 
bankens sida på grund av att exempelvis äldre personer som sparat pengar hemma och 
inte har förståelse för lagen som inte fanns på den tiden de växte upp. De saknar ofta 
underlag för insättningen medan risken för penningtvätt bedöms som låg vilket gör att 
banktjänstemännen går på känsla och gör en regelöverträdelse om lagen ska följas till 
fullo. Skulle en kund nekas är irritation en naturlig reaktion och ofta kan det bli svårt att 
hantera. Vid de situationerna är osäkerheten hög och förståelsen för syftet med 
transaktionen låg, vilket går att koppla till sensemaking teorin där banktjänstemannen 
vill skapa medvetenhet och förståelse i en osäker situation. (Derwin, 1998) Om en kund 
utstrålar många konflikterande karaktärsdrag så uppstår komplexa kognitiva 
begränsningar som tvingar banktjänstemannen att fatta ett irrationellt beslut. Begränsad 
rationalitet tar utgångspunkt i att banktjänstemannen önskar att förenkla 
beslutsprocessen (Simon, 1971). Vid en osäker situation blir besluten mer komplexa att 
fatta och då blir det ofta lättare att säga nej för att undvika att ta emot svarta pengar. 
Men nekas en kund som egentligen bara saknar förståelse uppstår en irritation och 
balansen av legitimiteten mot kunden blir negativ. När ett beslut blir svårt att fatta 
beskriver banktjänstemännen att det är för att penningtvättslagen finns i bakhuvudet vid 
varje beslut och då blir det enligt Edlund et al, (1999) svårt att använda normativa 
beslutsmodeller som beskriver hur beslut bör fattas för att uppnå det bästa möjliga 
resultatet.  
 
Vid en motsatt situation har unga ofta lättare att anpassa sig till förändringar och nya 
regler då de är mer öppna för förändringar. När de har lättare att anpassa sig har de även 
lättare att förstå reglerna och banktjänstemännen har ofta lättare att förklara. Vid en 
förståelse från kundens sida blir situationen lättare att hantera då det inte uppstår 
osäkerhet eller en stressig situation. Blir banktjänstemännen bemött på ett trevligt sätt 
uppstår inga misstankar för penningtvätt och förståelsen för syftet med transaktionen 
blir högre vilket gör att en regelöverträdelse i from av saknat underlag blir ett möjligt 
alternativ. Givet argumentationen ovan ges en förståelse varför banktjänstemännen blir 
osäkra av varierande faktorer vid olika bedömningar av penningtvättsituationer.  
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4.4.2 Kluster 2 – Kundrelationen  
I det andra klustret berörs hur kundrelationen påverkar en banktjänstemans beslut, se 
klammer 2 i figur 4.1. 
 

• Fattar beslut på känsla  
• Påverkan av penningtvättslagen 
• Stöd från bankens skriftliga policy  
• Förståelse för bankens agerande  
• Kundens integritet 
• Kundens auktoritet  
• Relation mellan kund och banktjänsteman 
• Rädsla för att kunden ska byta bank 
• Stöd från lagtext  
• Rädsla för negativ publicitet vid nekande av kund 
• Fördomar mot kund 
• Fattar beslut på egen hand 

 
Det finns ett starkt samband mellan beslut som grundar sig på känsla, påverkan av 
penningtvättslagen och stöd från bankens policy. I situationer med högt stöd från lagar 
och regler medför ett beslut i liten grad på känsla vilket går i linje med Chong och 
Lopez De Silanes (2015) som menar att lagar och regler måste följas för att motverka 
penningtvätt. Vid en situation som är lätt att hantera kan lagen förjas till punkt och 
pricka.  
 
När stöd från lagar och regler saknas fattas beslutet på känsla. Det är omöjligt för en 
banktjänsteman att ha full vetskap, i likhet med begränsad rationalitet. (Simon 1971)  
En kund med god relation till banktjänstemannen där förståelsen är ömsesidig men 
kunden saknar underlag upplevs som tryggare att fatta på känsla. Derwin, (1998) menar 
att om det finns en god förståelse bygger det även starkare relationer. Vid lätta 
situationer har banktjänstemannen all information som behövs för att fatta det bästa 
möjliga beslutet. (Lee et al., 1999) Det finns även viktiga kunder med god relation till 
banken med hög integritet som inte delger information om pengarnas ursprung. De är 
ofta auktoritära och bestämda i en argumentation vilket medför att banktjänstemännen 
kan tvingas göra regelöverträdelser för att tillfredsställa kunden. I enlighet med Veiga et 
al., (2004) blir det en social och prestationsbaserad press för att behålla kundstocken. 
Banktjänstemännen upplever att många kunder förstår och tycker det är bra att banken 
hjälper till att stoppa finansiering av terrorism men har ingen förståelse för penningtvätt 
vid exempelvis skattebrott. Det skulle kunna vara för att det inte ger någon direkt skada 
på människor utan mer indirekt i form av förlorade skatteinkomster.  
 
I motsats till ovan nämnda situation har kunder med låg integritet utan auktoritär 
utstrålning, lättare att förstå bankens regler. Ofta handlar det om kunder utan nämnvärd 
relation med banken. Vid tillfällen där det inte finns någon uppbyggd relation finns det 
heller ingen rädsla att kunden ska byta bank eftersom en god relation tar lång tid att 
bygga upp för att skapa förtroende mellan parterna. (Sekhon et al., 2014) I och med 
argumentationen ovan är det rimligt att faktorerna kopplat kundrelationen påverkar hur 
banktjänstemännen att fatta ett beslut.  
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4.4.3 Kluster 3 – Riskhantering  
Det tredje klustret innefattar riskhanteringen kring penningtvätt, se klammer 3 figur 4.1.  
 

• Rädsla för personligt ansvar Finansinspektionen 
• Rädsla för böter från Finansinspektionen 
• Kundens risk för penningtvätt 
• Förtroende för kunden 
• Ekonomisk ställning 
• Antal tjänster 
• Hur viktig kunden är för banken 
• Frekvens av insättningar 
• Stöd från normer i gruppen 
• Stöd från skriftliga regler och bankens egna riktlinjer 

 
Saknas ett förtroende för kunden finns det ofta en risk för penningtvätt. Förtroendet för 
kunden går ofta hand i hand med känslan för kunden. Känner banktjänstemännen att det 
finns en risk för penningtvätt nekar de kunden eftersom penningtvättslagen alltid finns i 
bakhuvudet vid beslutsfattande. Banktjänstemännen tror däremot inte att det är särskilt 
många som tvättar pengar utan att det istället sker genom annan finansiell brottslighet 
med större summor som inte är uträttade i kassan på banken. De mindre beloppen som 
nekas är mestadels för legitimiteten gentemot finansinspektionen, eftersom det ingår i 
bankens policy att motverka. Banktjänstemännens ansvar är att stoppa den penningtvätt 
som går att stoppa, trots att det är svårt i praktiken. Banktjänstemännen menar att det 
hade underlättat om Finansinspektionen själva hjälpte till istället för att endast försvåra 
arbetet. Det är svårt eftersom banktjänstemännen arbetar med kundrelationer samtidigt 
som det förväntas att penningtvätten ska stoppas, det är två mål som blir konflikterande 
och svåra att fullfölja båda två tillsammans. Det är viktigt att vara kritisk i sitt tänkande 
och kanske inte tro på vad som helst en kund säger, men det är svårt att balansera för att 
kunden ska känna sig nöjd med servicen. Oavsett vilket beslut banktjänstemän tar idag 
är det alltid några förväntningar som inte uppfylls från Finansinspektionen och 
kunderna. Har Finansinspektionen högre förväntningar än vad banken tillhandahåller 
uppstår ett legitimitetsgap och det sker även mellan kunden och banken. (O´Donovan, 
2002) När banken inte lever upp till förväntningarna förlorar de sin legitimitet och blir 
straffade genom att deras kunder visar en minskad efterfråga på deras produkter och 
eventuellt byter bank, medan Finansinspektionen straffar med böter.  
 
Det finns ett samband av faktorer som hör till en viktig, samarbetsvillig kund som 
banken har högt förtroende för. Förtroendet är en viktig faktor för att kunden ska vilja 
stanna i banken och det kräver att banken ger en god service. Vilket går i linje med att 
faktorer som kan minska kundens förtroende för banken är om kunden upplever 
individuella motgångar från banktjänstemannen, som uppstår när kunden inte känner sig 
nöjd med servicen. (Alesina & La Ferrara, 2000) Besluten är trygga och det finns stöd 
från normer i gruppen. Det är en viktig faktor när lagen lämnar mycket utrymme för 
subjektiva bedömningar. Det är inte möjligt att ha all information utan 
banktjänstemannen får nöja sig med en acceptabel nivå och hjälp från kollegor. Det 
beror på att människor inte har förmågan att hantera oändligt med information och 
kostnaden för att ta reda på all information överstiger den nytta man får av 
informationen. Ett alternativ väljs därför med godtagbara konsekvenser (Edlund et al., 
1999). de Koker (2009) menar att den största utmaningen är att identifiera kunder med 
låg risk för penningtvätt. Det blir i takt med erfarenheten lättare att lita på känslan och 
förstå vilka som är hög respektive låg risk kunder, det finns dock en risk att magkänslan 
är fel. Större transaktioner är lättare att tillåta för kända kunder då de har en bra 
förklaring till pengarnas ursprung. Trots att det är kunder med låg risk finns det ingen 
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garanti för att det inte skulle handla om penningtvätt. Det är rimligt att dessa faktorer 
klustrar sig då de har många gemensamma nämnare för att identifiera risker enligt 
ovanstående resonemang.  
 
4.5 Klusteranalys personlighet  
Vid intervjutillfällena upptäcktes ett samband mellan banktjänstemännens personlighet 
och hur banktjänstemän fattar beslut. Sambanden är intressent att analysera dådet inte 
var planerat vid studiens start, vilket gör det till ett induktivt inslag. Banktjänstemännen 
fick själva beskriva sin personlighet och utifrån svaren framstod två tydliga 
ytterligheter, noggrann och effektiv. Utifrån en uppdelning av banktjänstemännen i de 
två kategorierna har följande analys genomförts. 
 
Analysen bygger på statistiska samband mellan de kundsituationer som 
banktjänstemännen upplevt och graderat i Repertory Grid och hur besluten har fattats. 
Samtliga kundsituationer i studien grupperar sig vid en statistisk nivå på 60 %. Vid en 
nivå på 70 % finns sex tydliga kluster samt några enstaka idiosynkratiska situationer 
som skiljer sig från de övriga klustren. Idiosynkraterna utgörs av särskilt utstickande 
situationer som saknar ett starkt samband med övriga. På en ännu högre nivå om 85-90 
% förekommer betydande starka samband mellan hur beslut fattas i de olika 
kundsituationerna och banktjänstemannens personlighet. Liknade personligheter och 
hantering av kundsituationer finns inom samma kluster. Inom vart och ett av varje 
kluster utgör banktjänstemännen samma personlighetskategori och situationerna har 
uppfattats, tolkats och hanterats på ett likartat sätt. Analysen sker på en statistisk nivå på 
70 % där klustren har ett betydande samband och mängden data är hanterbart. Inom 
varje kluster finns ett antal kundsituationer med en beteckning som består av en bokstav 
och siffra. Bokstaven motsvarar en banktjänsteman, och siffran motsvarar en situation 
som banktjänstemannen hanterat. Detta för att tydligt visa att det finns ett samband 
mellan hur situationer har hanterats vid beslutsfattande och banktjänstemannens 
personlighet. Nedan följer en tabell över klustren inom den statistiska nivå på 70 % som 
studeras och resultatet av varje kluster presenteras på ett djupare mer ingående plan.  
 
Kluster 4 utgörs av tre kundsituationer som uppfattats på ett liknande sätt som hanterats 
av 2 olika banktjänstemän, A och E, se klammer 4 figur 4.2. Utifrån Repertory Grid 
handlar situationerna om kunder som är av stor betydelse för banken. Kunderna är 
viktiga och banktjänstemannen vill inte tappa kunden. Affärerna de utför behandlar 
stora summor kontanter. I detta kluster så utgörs banktjänstemännen av personer med 
personligheter som till största del utgörs av effektivitet. Effektiva och självsäkra 
personer fattar ofta irrationella beslut för att de kräver mindre informationsunderlag då 
de känner sig trygg i situationen och agerar utifrån egna värderingar. (Garcia 2013) 
 
Kluster 5 kännetecknas av situationer som har varit lätta att bedöma, se klammer 5 figur 
4.2.  Enligt Repertory Grid svaren har inte alla transaktioner accepterats men 
omständigheterna har gjort beslutet lätt. Situationerna har utgjorts av kunder både med 
och utan underlag men de har upplevt och hanterats på liknande sätt. 
Banktjänstemännen som har fattat beslutet är båda noggranna personer. Situation G4 
hör till samma kluster men ligger mitt mellan och inte i en direktanslutning med de 
övriga. Situationen har varit liknande men personligheten skiljer sig från de övriga och 
beslutet har fattats av en person med effektiv personlighet. I kluster 6 finns 
kundsituationer som ofta innehar olika typer av konflikter, se klammer 6 figur 4.2.  
Kunden har en auktoritär framtoning och är medveten om att kunden är viktig för 
banken. De saknar förståelse för bankens agerande. Kunderna är ofta viktiga 
företagskunder och är vana att bli bemött på ett annat sätt än vad som sker i situationen. 
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Kunden är trevlig tills banktjänstemännen ställer krav. Besluten har fattats av personer 
med noggrann personlighet. Kundsituationerna i kluster 7 kännetecknas av tydlig brist 
på förståelse för bankens agerande och besluten har fattats av personer med noggrann 
personlighet, som därmed upplevt situationerna på likande sätt och av samma 
svårighetsgrad.  Situationerna har varit allt från äldre kunder som vill sätta in pengar 
som legat i bankfack, till kunder som använd kontanter i konstiga situationer eller gör 
frekventa insättningar, se klammer 7 figur 4.2. Situationerna i kluster 8 är en 
kombination av de situationer som nämnts i tidigare kluster, se klammer 8 figur 4.2. De 
består av äldre kunder med bankfack, kontantinsättningar från kunder både med 
underlag och utan underlag, auktoritära, och icke auktoritära kunder. Varför de har 
bildat sig ett eget kluster beror på att situationerna har uppfattas av banktjänstemännen 
på ett annat sätt än tidigare kluster, skillnaden är personligheten. Besluten har fattats av 
personer med effektiv personlighet. Liknande situationer har upplevts och tolkats på ett 
annat sätt av en annan personlighetstyp, till skillnad från kluster 7.  
 
          
 
         Tabell 4.3 Banktjänstemännens personlighet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figur 4.2 Klusteranalys av banktjänstemännens personlighet 

 
 

Banktjänsteman Effektiv Noggrann 
A X   
B   X 
C   X 
D   X 
E X   
F   X 
G X   
H   X 
I   X 
J X   
K   X 
L X   
M   X 
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Kluster 9 består av svåra situationer som upplevts osäkra där risken för penningtvätt är 
hög, se klammer 9 figur 4.2. Personlighetstypen i klustret utgörs av både effektiva och 
noggranna personer, men de noggranna har ett övertag. De enstaka personerna i klustret 
som hör till den effektiva karaktären som placerat sig i detta kluster, kan ha med 
erfarenhet att göra. En situation kan uppfattas som svår om man har lägre erfarenhet och 
lägre självförtroende i den situationen. (Garcia 2013) En noggrann person behöver inte 
nödvändigtvis ha lägre självförtroende och liten erfarenhet, utan en situation kan 
upplevas svår av den anledningen att man försöker fatta ett rationellt beslut. 
Banktjänstemän med mindre erfarenhet är ofta noggrannare med att inte ta emot större 
insättningar utan någon form av underlag. Vid nekande av en kund berättar 
banktjänstemännen att kunder ofta blir irriterade vilket lätt skapar en osäkerhet hos de 
mindre erfarna. Vid en osäker situation är det möjligt att ta hjälp av en kollega eller chef 
berättar några av banktjänstemännen. En bank behöver själv förstå när det finns risk för 
penningtvätt. (Hannan & Ross, 2007) Det är ibland svårt för en enskild banktjänsteman 
att avgöra när det finns risk för penningtvätt. Ålder och erfarenhet har en viss betydelse 
men personlighet verkar påverka i större utsträckning.  

4.6 Principalkomponentanalys  
En principalkomponentanalys bearbetar och sammanställer resultatet från samtliga 
faktorer i varje kundsituation som banktjänstemännen fått gradera. Resultatet av studien 
kan förklaras av 18 komponenter, vilket indikerar på en studie av hög komplexitet. Ju 
fler komponenter som förklarar resultatet av studien desto högre komplexitet utgörs 
studien av. En komponent bygger på ett antal faktorer som förklarar en viss del av den 
totala variansen av svarsresultatet. En komponent ska överstiga 9-10% av variansen för 
att ge ett trovärdigt resultat som är värdefullt att tolka. Två av komponenterna i studien 
överstiger gränsvärdet och förklarar tillsammans 38.7% av variansen. Faktorerna som 
förklarar komponenterna har en laddning som beskriver hur starkt sambandet mellan 
faktorn och komponenten är. En hög faktorladdning innebär att faktorn förklarar en 
väsentlig del av komponenten. För att analysera principalkomponentanalysen på ett 
hanterbart plan är ett gränsvärde på över 2.5 framtaget. Gränsvärdet bygger på studiens 
resultat för ett rimligt och tydligt antal påverkande faktorer, som förklarar en väsentlig 
del av variansen i vardera komponenten. Data som visar hur komponenterna är laddade 
återfinns i bilaga 5.  

4.6.1 Komponent 1 – Risk för penningtvätt  
Komponent 1 utgör en väsentlig del av studien och förklarar 25.5% av variansen i 
principalkomponentanalysen. De 25,5 % förklaras i sin tur av de 29 faktorerna som 
ingår i Repertory Grid, och kan utläsas i tabell 4.4 med tillhörande faktorladdning. 
Faktorerna förklarar vilka kunder som utgör låg- respektive hög risk för penningtvätt. 
Komponent 1 utgörs av 13 faktorer som överstiger gränsvärdet på 2.5 och har ett starkt 
samband med risken för penningtvätt. 
 
Alla faktorladdningar förklarar de situationer som utgör situationer med hög eller låg 
risk för penningtvätt. Vissa av faktorladdningarna har ett negativt tecken och några ett 
positivt. Det kan tydliggöras genom att hänvisa till principalkomponentanalysen i 
bilaga 7 där komponent 1 utgör den vågräta linjen. Faktorerna är fördelade i 
motsatserna pol och kontrast i tabell 4.4 nedan, där pol utgör ett negativt tecken och låg 
faktor och kontrast utgör ett positivt tecken och hög faktor. Faktorerna i tabellen 
presenteras med ordningsföljd från högst laddning till lägst laddning inom gränsen av 
de 13 faktorer som utgör en väsentlig förklaring till komponenten.  
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De aktuella faktorladdningarna i tabellen utgör en låg risk för penningtvätt och återfinns 
på höger sida i principalkomponentanalysen. Ett negativt tecken förklarar polen och ett 
positivt förklarar kontrasten. Förslagsvis utgörs en situation med låg risk för 
penningtvätt av högt förtroende för kunden (4) och en låg grad av irritation från kunden 
(-3.61). För att avläsa en situation med hög risk för penningtvätt i 
principalkomponentanalysen krävs att faktorladdningen i tabellen nedan byter tecken, 
man skiftar därför från pol till kontrast eller kontrast till pol. En situation med hög risk 
för penningtvätt utgörs av lågt förtroende för kunden (-4) och en hög grad av irritation 
från kunden (3.61) och återfinns på vänster sida i principalkomponentanalysen. 
 

Tabell 4.4 Faktorladdning för komponent 1 
 

Pol Kontrast Faktorladdning 
Lågt förtroende för kunden Högt förtroende för kunden 4 
Låg risk för penningtvätt Hög risk för penningtvätt - 3,93 
Låg grad av irritation från kund Hög grad av irritation från kund - 3,61 
Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 3,45 
Kund i låg grad Kund i hög grad  3,32 
Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 3,45 
Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  

Hög grad av förståelse för syftet med 
transaktionen 3,26 

Låg grad av fördomar mot kund Hög grad av fördomar mot kund - 3,26 
Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen 

Hög rädsla från personligt ansvar från 
Finansinspektionen - 3,02 

Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation - 2,91 
Låg relation mellan kund och 
banktjänsteman Hög relation mellan kund och banktjänsteman 2,84 

Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 2,57 
Låg förståelse för bankens agerande Hög förståelse för bankens agerande 2,52 

 
En situation med låg risk för penningtvätt kännetecknas av ett högt förtroende för 
kunden består av en situation med en viktig kund med många tjänster och hög 
ekonomisk ställning. Relationen mellan kunden och banktjänstemannen är god och 
fördomarna mot kunden är näst intill obefintliga. Kunden har en hög förståelse för 
bankens agerande och banktjänstemannen förstår syftet med transaktionen mycket väl. 
När förståelsen är god från båda parter uppkommer ingen irritation från kunden och 
situationen för banktjänstemannen bedöms inte som stressig. Banktjänstemannen fattar 
besluten i stor grad på egen hand och rädslan för personligt ansvar vid mottagande av 
pengarna är låg då risken för penningtvätt i situationen bedöms som låg.  
 
Hög risk för penningtvätt kännetecknas av ett lågt förtroende för kunden och en 
situation där kunden ofta utgör en drop-in kund som tagits emot i kundtjänsten. 
Relationen mellan kund och banktjänsteman är därav väldigt låg eftersom de träffats en 
gång. Kunden har en relativt låg ekonomisk ställning och få tjänster i banken, vilket 
påverkar att kunden är mindre viktig i lönsamhetssyfte för banken. Kunden saknar ofta 
förståelse för bankens agerande när det kommer till kundkännedom och frågor om 
underlag och kontanternas ursprung. I de flesta fallen har banktjänstemannen svårt att 
förstå syftet med transaktionen som kunden försöker genomföra. Det kan röra sig om att 
kunden hävdar att de fått lönen kontant och vill sätta in lite i taget för att inte bli 
ifrågasatt om man understiger gränsen på 10.000 kr eller en kund som vill göra en 
insättning utan kvitto, men vägrar att tala om vart pengarna kommer ifrån. Kunden blir 
ofta irriterad och fördomarna ökar i och med irritationen från kunden, och för att 
förståelsen för syftet med transaktionen är låg. Situationen upplevs som stressig och 
besluten kan behöva fattas med hjälp av en kollega. Inte alltid för att beslutet är svårt, 
utan ibland för att tydliggöra för en kund som inte godtar ett nej från en banktjänsteman. 



 
41 
 

Skulle pengarna ändå tas emot upplevs en stor rädsla för personligt ansvar då risken för 
penningtvätt i situationen bedöms som hög. 

4.6.2 Komponent 2 – Viktig kund 
Komponent 2 svarar för 13,2% av den totala variansen i principalkomponentanalysen. 
Likt komponent 1 förklaras komponent 2 av de 29 faktorer som återfinns i Repertory 
Grid i olika stor omfattning. Fem faktorer överstiger gränsvärdet på 2.5 och presenteras 
i ordningsföljd nedan i tabell 4.5 från högst laddning till lägst inom gränsvärdet. 
Samtliga faktorer utgör en stark förklaring av vilka faktorer som kan kopplas till en 
viktig respektive en mindre viktig kund.  
 
Komponent 2 förklarar i vilken grad kunden är viktig för banken och vilka tillhörande 
faktorer som samspelar med begreppet. I bilaga 7 motsvarar det lodräta sträcket 
komponent 2. Högst upp i principalkomponentanalysen beskrivs en viktig kund och de 
faktorer som har ett starkt samband med hur en situation med en viktig kund ser ut. 
Faktorerna presenteras i likhet med komponent 1 där ett negativt tecken förklarar polen 
och ett positivt tecken förklarar kontrasten. Exempelvis förklaras en viktig kund av att 
banktjänstemannen har en hög rädsla för att kunden ska byta bank (3,48) och det är 
otydliga regler för hur banktjänstemannen ska agera (-3,4). Byts tecknen i tabellen, 
skiftar pol och kontrast och kunden som beskrivs är mindre viktig för banken. En 
situation med en mindre viktig kund går att återkoppla till den nedre delen i 
principalkomponentanalysen. Situationen utgörs av att banktjänstemännen har låg rädsla 
för att kunden ska byta bank (-3,48) och instruktionerna för hur banktjänstemännen ska 
agera är tydliga (3,4).  
 

Tabell 4.5 Faktorladdning för komponent 2 
 

Pol Kontrast Faktorladdning 
Låg rädsla för att kund ska byta bank Hög rädsla för att kund ska byta bank 3,48 
Låg grad av tydliga instruktioner Hög grad av tydliga instruktioner - 3,4 
Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation 2,76 
Kund med låg grad av auktoritet Kund med hög grad av auktoritet 2,74 
Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 2,55 

 
En situation med en viktig kund med hög ekonomisk ställning är det rädslan för att 
kunden ska byta bank som är den största påverkande faktorn. Instruktionerna för att 
hantera en sådan situation upplevs vara vaga. Kunden saknar kvitto men 
banktjänstemannen litar på det kunden säger och vill inte påverka relationen eller att 
kunden ska byta bank på grund av att kunden nekas en insättning. Banktjänstemännen 
hamnar i en svår sits och i kläm mellan lagen som säger kvitto, samtidigt som det är 
oerhört viktigt att behålla en stor och viktig kund som är lönsam för banken. Kunden är 
auktoritär och situationen upplevs som stressig när en tvetydighet uppstår i situationen 
och banktjänstemannen inte vet vilken av sidorna som ska följa. För att balansera 
förtroendet och skapa en god långsiktig relation är legitimitet viktigt (Sekhon et al., 
2014) och då krävs det att kundens förväntningar uppfylls. (O´Donovan, 2002) 
 
En situation med en kund som har låg ekonomisk ställning och rädslan för att kunden 
ska byta bank inte är särskilt hög, är inte kunden lika viktig för banken som i föregående 
situation. Kunden har ingen auktoritär personlighet och instruktionerna upplevs som 
tydligare, vilket gör att situationen inte bedöms som stressig. En situation med en kund 
som inte är viktig för banken gör beslutet lättare att fatta. Banktjänstemannen hamnar då 
inte i kläm mellan lagen och det faktum att banken är vinstdrivande och satsar på 
kundnöjdhet, och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som har som 
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förutsättning att för att få bedriva bank måste banken ta emot inlåning. Instruktionerna 
upplevs ofta som otydliga i dessa situationer då banktjänstemännen inte vet vilken sida 
de ska stödja sig mot och beslutet blir svårt att fatta. Frågan banktjänstemännen ställer 
till sig själva är om de ska vara benhård och följa lagen till punkt och pricka och göra 
kunden upprörd, vilket ökar risken för att kunden ska byta bank. Eller är det viktigare 
att vara kundvänlig och lite på det kunden säger för att minska risken att kunden byter 
bank, samtidigt som man då bryter lagen. 
 
4.7 Analysmodell för riskhantering  
Analysmodellen är en modell framtagen utifrån medelvärdesanalysen, klusteranalysen, 
faktorladdningarna och principalkomponentanalysen. Modellens utformning bygger på 
principalkomponentanalysen och är kopplad till Perrows (1967) modell om 
arbetsuppgifternas teknologi uppdelad i fyra faser forskning & utveckling, hantverk, 
ingenjörsteknik och rutin. Analysmodellen i studien visar fyra typer av beslutsfattande. 
Modellen illustrerar hur de två komponenterna ”risk för penningtvätt” och ”viktig 
kund” tillsammans påverkar beslutsfattandet hos en banktjänsteman, i likhet med 
principalkomponentanalysmodellen. Den vågräta axeln i modellen hänvisar till 
komponent 1 och risken för penningtvätt. Komponent 2 återfinns på den lodräta axeln 
och behandlar hur viktig en kund är. Utifrån analysmodellen kan risken för penningtvätt 
bedömas hos varje kund.  Data från Principalkomponentanalysen finns i bilaga 7.  

             
Figur 4.3 Analysmodell av komponent 1 och 2 

4.7.1 Komplexa beslut vid bedömning av penningtvätt 
Första rutan i modellen, se figur 4.3, beskriver bankens svåraste beslut. Kunderna i ruta 
1 utgörs av en stor risk för penningtvätt. Här fattas beslut genom ett försök att balansera 
viktiga kunder med att göra rätt gentemot Finansinspektionen för att behålla sin plats 
som en legitim aktör på marknaden. (O´Donovan, 2002) Komplexa beslut kännetecknas 
av viktiga kunder och svårigheten att balansera kundbemötande med lagen från 
Finansinspektionen. Kunderna saknar ofta förståelse för bankens agerande, och 
banktjänstemännen måste förklara noggrant, ofta utan resultat av ökad förståelse. 
Kunderna utstrålar även irritation och vill ha saker på sitt sätt, vilket framgår av 
kundens auktoritära bemötande och hög integritet. Kunderna saknar i många fall 
underlag och kan hota med negativ publicitet om banktjänstemannen inte genomför 
transaktionen. Det finns en hög risk för penningtvätt, och i detta fall handlar det kanske 
inte om narkotikaaffärer och liknande utan snarare om skattebrott, vilket gör att syftet 
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för transaktionen inte godkänns. En av banktjänstemännen beskriver hur kunder inom 
komplexa beslut kan upplevas:  
 

”De brukar förstå att vi ska samverka för att motverka penningtvätt 
som kommer från brottslig verksamhet däremot är det svårare med 

skattemässiga brott.” 
 
Skäl till att penningtvättreglerna tänjs kan vara sociala, prestationsbaserade, eller att alla 
i omgivningen agerar på samma sätt. (Veiga et al., 2004) Situationer där regler tänjs 
upplevs ofta som väldigt stressig då stämningen är spänd och irritation finns, vilket 
överensstämmer med Brunsson (1982) som menar att ett effektivt beslut aldrig är 
rationellt. Komplexa beslut är svåra att hantera då informationsunderlaget för att en 
banktjänsteman ska känna sig helt säker i sitt agerande behöver vara mer omfattande. 
Besluten fattas sällan på egen hand utan hjälp behövs i stor grad av kollegor när lagar 
och regler är otydliga och lämnar utrymme för subjektiva bedömningar.  
 
Det uppstår en osäkerhet hos banktjänstemannen som ska vara två sidor till lags. När en 
banktjänsteman tvingas välja mellan två alternativ som står i konflikt med varandra är 
det en sådan situation som skapar osäkerhet. Många gånger tvingas banktjänstemännen 
ta beslut om större summor pengar ska tas emot eller inte, beslutet är svårt oavsett vilket 
beslut som fattas. Tar banktjänstemannen emot pengarna trots en viss misstanke kan det 
finnas en liten osäkerhet om pengarna verkligen är legalt intjänade. Om 
banktjänstemannen istället nekar kunden att genomföra insättningen finns en ökad risk 
för missnöje hos kunden. Beslut går således att koppla till sensemaking teorin som 
bygger på att skapa förståelse för syftet med transaktionen i en komplex situation. 
(Derwin, 1998) För att få legitimitet gentemot intressenter krävs att intressentens 
förväntningar uppfylls. (O´Donovan, 2002) Å ena sidan ska banktjänstemännen vara 
kundmedveten och värna om sina kunder samtidigt som banktjänstemännen måste följa 
penningtvättslagen. Skulle banktjänstemannen ta emot pengarna från kunden så uppstår 
en hög rädsla för personligt ansvar och böter, samtidigt som banktjänstemannen inte vill 
mista en viktig kund. Dalén (2015) hävdar att vissa beslut tas för att uppnå legitimitet. 
Svårigheten uppstår när det finns en önskan om legitimitetsbalans mellan alla parter. 
Antingen kan banktjänstemannen agera enligt Finansinspektionens lag och riskera 
missnöje hos kunden eller agera enligt kundnöjdhet och riskera att fatta beslut som 
strider mot lagen. (Veiga et al., 2004) Beslut kan inte vara helt rationella, utan blir 
begränsat rationella antingen å kundens vägnar eller för att skydda sin egen roll, 
eftersom beslutet inte kan grundas på fullständig information åt varken det ena eller 
andra hållet. (Simon, 1971) Arbetsprocessen blir svår eftersom det är en 
relationsbaserad bransch där alla känsliga punkter inte går att väva in i ett samtal. För 
att beslutet ska bli så rationellt som möjligt krävs kunskap om kunden så att 
banktjänstemannen känner till vad som är en normal transaktion för kunden. En av 
banktjänstemännens beskrivning av en typisk kund inom ett komplext beslut:  
 

”Den svåraste typen av kund är de som är kända i banken, men som jag 
själv inte har en relation till.” 

4.7.2 Hantverksbeslut vid bedömning av penningtvätt 
Andra rutan i modellen kännetecknas av beslut som inte går i linje med bankens 
penningtvättspolicy, och risken för penningtvätt är låg. Lagen kräver ett underlag vid en 
insättning men i de här situationerna har banktjänstemännen högt förtroende för sin 
kund vilket medför en lägre risk för penningtvätt. Vid varje beslut är det upp till 
banktjänstemannen att avgöra risken för penningtvätt. Om risken anses låg är det lättare 
att frångå regler när det finns en långvarig relation mellan kund och banktjänsteman. Ett 
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högt förtroende minskar således bankens kostnader för tid som går åt till 
informationssökning. (Zaheer et al., 1998) Besluten som tas blir upp till varje 
banktjänsteman när det finns en starkt personlig relation till kunden och information och 
stöd från normer i gruppen blir lägre. Det finns viss tvetydighet bland banktjänstemän 
när det handlar om att göra undantag från penningtvättslagen på grund av rädsla att 
påverka kundrelationen negativt. Några av banktjänstemännen upplever inte rädslan att 
påverka kundrelationen negativt som en bidragande faktor vid beslutsfattande medan 
andra påverkas i hög grad av vikten att förlora en viktig kund. Vissa påpekar att 
penningtvättslagen påverkar i låg grad på grund av tidsbrist i flertalet situationer där 
lagen kräver djupare utredning av varje kund.  
 
Hantverksbeslut är uppdelat i två tydliga grupper. Den ena gruppen berör viktiga kunder 
med hög auktoritet, god ekonomisk ställning med en god relation till banken. Kunden är 
i många fall en företagskund som banktjänstemännen har en bra relation med och vet 
hur man ska bemöta. Vid en nära relation kan banktjänstemannen skämta omkring 
penningtvättsfrågorna som ställs för att skapa en god stämning och på så sätt behålla 
legitimiteten gentemot både kunden och Finansinspektionen. (O´Donovan, 2002)  
 

”Har man en god relation kan man prata på ett annat sätt och 
skämta bort det.” 

 
Banken har god kännedom och förstår kundens transaktioner. Kunden är samarbetsvillig 
och har förståelse och respekt för de lagar och regler banken följer vilket gör att 
underlag oftast finns tillgängligt. Förtroendet medför att banken vid enstaka tillfällen 
kan underlätta transaktionen om underlag saknas. Om kunden fått förtroende för banken 
utifrån egna erfarenheter stannar de kvar i organisationen. (Morgan & Hunt, 1994) 
 
Den andra kategorin behandlar äldre kunder som sparat pengar hemma eller i bankfack 
som gör en stor engångsinsättning. Det som kännetecknar båda kategorierna och gör 
dem till hantverkskunder är det är möjligt med specialkonstruerade lösningar för 
kunden. Banken bedömer att båda kategorier är kunder med låg risk för penningtvätt. 
Det finns inga negativa fördomar och banken har högt förtroende för kunderna. Kunder 
förväntar sig att bli servade av en bank och för att banken ska få legitimitet krävs det att 
förväntningarna från kunderna uppfylls. (O´Donovan, 2002) Banktjänstemännen har 
många gånger tagit emot mellan 100.000 – 500.000 i kontanter av äldre kunder utan 
underlag. Det upplevs lättare när pengarna kommer från en generation som alltid sparat 
i bankfack eller hemma. Ett sådant beslut blir lättare om sedelbunten är stämplad med 
kontorets namn. Utmaningen med äldre kunder är att de ofta har en lägre förståelse för 
bankens agerande med nya regelverk och känner sig misstänkta, vilket kan leda minskat 
förtroende för banken trots att banken har kvar sitt förtroende för dem som kund. 
(Sekhon et al., 2014) 
 

”Det är ganska känsligt med just äldre människor och jag upplever 
ofta att de äldre inte förstår reglerna.” 

 
Lagen lämnar utrymme för subjektiva bedömningar vilket gör att banktjänstemän kan 
genomföra transaktioner trots avsaknad av underlag om syftet med transaktionen förstås 
och tillit till kunden finns. När reglerna säger att det krävs underlag eller god kännedom 
och förståelse om pengarnas ursprung och underlag saknas sker i vissa fall 
regelöverträdelser. Det har sin grund i att reglerna kan anses vara orättvisa gentemot 
den äldre generationen som inte hänger med i samhällets utveckling likt yngre och alltid 
hanterat kontanter på samma sätt genom åren. (Veiga et al., 2004) Banktjänstemännen 
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arbetar utifrån ett riskbaserat förhållningsätt när de låter bli att göra 
transaktionsupplysningar och ifrågasätta kunden då det inte finns någon misstanke om 
penningtvätt. Det är i enighet med Hannan och Ross (2009) som menar att ett 
riskbaserat förhållningsätt är positivt och minimerar kostnaden samtidigt som 
effektiviteten ökar hos banken som är en vinstdrivande organisation. Det är svårt att 
med säkerhet veta om en kund talar sanning och ett flertal banktjänstemän menar att det 
handlar om att gå på känslan.  

4.7.3 Tekniska beslut vid bedömning av penningtvätt  
Ruta tre i modellen identifierar kunder som utgör hög risk för penningtvätt. Det handlar 
i stor utsträckning om yngre individer med låg ekonomisk ställning som antingen saknar 
eller har få tjänster hos banken och gör frekventa insättningar med små belopp. Dessa 
karaktärsdrag stämmer i hög grad överens med individer som begår bedrägeribrott 
(Singleton et al., 2006). Små belopp blir i längden till stora och kan handla om 
narkotikaaffärer när kunden satt i system att göra insättningar precis under 
gränsbeloppet för vad banken kräver underlag på. Det är svårt att avgöra en sanning 
eller osanning och beslutet ligger hos banktjänstemännen att fatta vilket följaktligen 
bygger på spekulationer och stereotyper. Banktjänstemannens förtroende för kunden 
påverkas negativt. Det som gör situationerna svårhanterliga är att små belopp är 
problematiskt att koppla till brottslig verksamhet. Stora belopp har redan många 
kontroller så några av banktjänstemännen bedömer att risken för penningtvätt är som 
störst vid små belopp vid hantering av kontanter. En banktjänsteman berättar att det 
alltid är lättare att säga nej än ja vid brist på information för att undvika ett irrationellt 
beslut. (Simon 1971) Fördomar och brist på relation till kunden bidrar till en 
banktjänstemans syn på ökad risk för penningtvätt. Några banktjänstemän förmodar att 
kunder i ruta tre i ett flertal fall vet mer om reglerna än vad de uppvisar. Det kan handla 
om att kunder använder språkbrister eller irritation för att ge sken av okunskap för att 
vilseleda banktjänstemannen att tro på kunden.  
 

”Ofta har de bra koll på vad som gäller, men de spelar på att de inte 
förstår. De som utnyttjar systemet är smartare än vi tror.” 

 
Stödet från lagar och regler i situationerna upplevs lågt av den orsaken att beloppen 
understiger beloppsgränsen för vad som kräver underlag. Däremot finns tydliga 
instruktioner om att sådana fall ska anmälas till Finansinspektionen. För att komma åt 
kunder som tvättar pengar genom mindre belopp måste tekniken förbättras. En 
utveckling av tekniken skulle kunna öka tillgängligheten av ytterligare information om 
varningssignaler för att fatta ett mer rationell beslut redan i kundtjänsten. (Lee et al., 
1999) Om banktjänstemannen varnas med hjälp av tekniken att transaktioner sker ofta 
ökar misstänksamheten och insättningarna kan stoppas i ett tidigt skede.  

4.7.4 Rutin beslut vid bedömning av penningtvätt  
Ett rutinmässigt arbete kopplas till ruta fyra i analysmodellen och kännetecknas av 
kunder som medför ett rutinmässigt arbete och en lättare beslutssituation. Kunderna 
utgör i regler en låg risk för penningtvätt, och har en högre förståelse för 
banktjänstemännens frågor. En liten mängd information behöver därmed tilldelas 
kunden oavsett om kunden nekas eller beviljas en transaktion, vilket minskar risken för 
irritation. Kunderna utmärker sig med låg integritet och banktjänstemannen har i och 
med det lättare att förstå syftet med transaktionen. Situationerna upplevs sällan stressiga 
när det finns en förståelse mellan kund och banktjänsteman. Besluten grundar sig på det 
underlag som kunden lämnar och banktjänstemännen känner sig trygga i sina beslut. 
Hjälp av kollegor förekommer sällan vid denna typ av situation när osäkerheten är låg.  
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Ett representativt exempel med en situation av rutinmässig karaktär är en kund som vill 
genomföra en insättning för ett bilköp på ca 20.000kr. Kunden har tydliga underlag i 
form av kvitto och ägarbytesbevis. Med ett starkt underlag som bevis grundades 
beslutet på rationellt vis då all information för bästa möjliga beslut fanns tillgängligt. 
(Lee et al., 1999) Ett problem som existerar är svårigheten att avgöra om ett kvitto är 
legalt eller förfalskat. Det beror på kognitiva begränsningar i en individs hjärna vilket 
vid tveksamheter medför ett begränsat rationellt beslut för att förenkla beslutsprocessen. 
(Simon, 1971) Saknas underlag för en situation i exemplet ovan anser 
banktjänstemännen att: 
 

”Det är lättare att vara tuff och hård mot en kund man inte har en 
relation till.” 

4.7.5 Gradering av lätta och svåra situationer   
Penningtvätt är ett komplext ämne och endast rutan för rutinmässiga beslut i modellen 
innehåller egentligen kunder som anses lätta att hantera. Situationen består i många fall 
av en mindre vitkig kund som antingen har eller saknar underlag och banken antingen 
förstår eller saknar förstålese för kundens transaktion. Banktjänstemannen är inte i 
behov av hjälp från kollegor för att fatta ett nekande eller jakande beslut. 
Hantverksbeslut medför i stor uträsckning specialkonstruerade lösningar som passar 
kunden. Situationen anses relativt lätt på grund av högt förtroende och god relation till 
kunden. Det som ökar svårighetsgraden i jämförelse med rutinbeslut är att det saknas 
tydliga instruktioner för hur situationen ska hanteras och besuten bygger på känsla och 
är upp till var och en av banktjänstemännen att fatta. Tekniska beslut i ruta tre beskrivs 
som enkla att hantera i och med att beloppen i många fall är små och policyn säger att 
det är ”okej” att ta emot pengar under besloppsgränsen utan underlag. Däremot 
spekulerar många banktjänstemän i att det är i dessa situationer som bristerna för 
bekämpning av penningtvätt finns. Små belopp blir i längden stora fördomar kan orsaka 
att flertalet banktjänstemän anar att det kan handla om penningtvätt. Underutveklad 
teknik och tidsbrist gör att banktjänstemännen inte har möjlighet att undersöka 
transkationen närmare och godtar därför pengar som kan ha olaglig härkomst. Det är vid 
dessa situationer rapportering till Finansinspektionen sker om osäkerhet finns om 
misstanke för penningtvätt. De svåraste situationerna är komplexa beslut i ruta ett när 
banken balanserar mellan hög risk för penningtvätt och viktiga kunder. Underlag för 
transaktionen saknas ofta och situationen upplevs stressig när viktiga kunder blir 
irriterade av att bli ifrågasatta. Banktjänstemännen sätts därmed i en situation där de 
tvingas göra ett val att antingen vara kunden eller Finansinspektionen till lags. 
Konflikternade intressen gör sig påminda i situationen och en önskan att skapa 
legitimitetsbalans är stor. 

Modellen kan användas utifrån ett riskbaserat förhållningsättför att bidra med ökat stöd 
vid banktjänstemännens beslutfattande. Kunder placerade i rutorna på vänster sida i 
modellen är kunder med hög risk för penningtvätt och åtgärderna för att minska 
penningtvätt bör öka. Höger sida i modellen utgör låg risk och är inte lika tidskrävande 
vid bekämpning av penningtvätt. I ett riskbaserat förhållningsätt ligger 
penningtvättsbekämpningen på en rimlig nivå i förhållande till risken. (Hannan & Ross 
2007) Banktjänstemännen får själva bestämma hur och vilka åtgärder som bör vidtas 
vid de olika situationerna. de Koker (2009) menar att det är svårt att hitta situationer 
som utgör låg risk och att  det krävs förståelse om vad låg risk innebär. Denna 
analysmodell kan identifiera kunder med hög- respektive låg risk för penningtvätt.  
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4.8 Contingencyfaktorer påverkar beslutsfattande - personlighet, 
komplexitet och viktig kund  
I analysmodellerna nedan finns tydliga samband mellan komplexa beslut och osäkerhet i 
form av risk för penningtvätt och hur viktig kunden är för banken. Induktivt har 
personlighet och kognitioner visat sig vara en stor bidragande faktor till beslutsfattande 
i penningtvättssituationer. I studien benämns ovan nämnda faktorer för 
contingencyfaktorer där propositioner tagits fram som förtydligande av varje samband. 
(Tosi & Abolafia, 1992) Contingencyfaktorerna analyseras i var sin figur nedan. 
Figurerna beskriver sambanden mellan kognitiva, normativa och regulativa aspekter i 
tre situationer som är av stor betydelse vid beslutsfattande i penningtvättsituationer.  
 
Enligt studiens induktiva resultat utgör kognitioner en viktig faktor vid beslutsfattande i 
penningtvättssituationer. En komplex verklighet med konflikterande förväntningar 
skapar osäkerhet hos banktjänstemän. Osäkerheten beror till viss del på kognitiva 
begränsningar som tvingar banktjänstemannen att skapa en enklare bild av verkligheten. 
En mänsklig hjärna klarar inte av att hantera motstridiga preferenser som uppstår vid 
konflikterande förväntningar från intressenterna för att kunna fatta ett rationellt beslut. 
När en stor del information ska processas för en möjlighet att kunna fatta ett rationellt 
beslut i varje penningtvättssituation både utifrån kundens perspektiv likaså 
Finansinspektionens, hindras banktjänstemännen av kognitiva begränsningar och 
beslutet blir irrationellt (Simon, 1971). Ett irrationellt beslut utgör ett sätt att underlätta 
beslutsfattandet i varje situation. Med andra ord är ett effektivt beslut aldrig ett rationellt 
(Brunsson, 1982). Tydliga lagar och regler underlättar beslutsfattandet och 
banktjänstemannens personlighet spelar således mindre roll vid lätta beslut. Simon 
(1971) menar att ett rationellt beslut begränsas av olika faktorer så som tidsbrist eller 
ofullständig information. Begränsningarna gör även att det blir svårt att bekämpa 
penningtvätt. Det är svårt att fatta beslut som är helt rationella med dessa begränsningar. 
Den begränsade rationella modellen förklarar bäst en banktjänstemans förutsättningar i 
arbetet mot penningtvätt.  
 
Kognitioner har även en stor betydelse för hur ett beslut anpassas mot regelverken. Vid 
osäkra situationer där lagar och regler lämnar utrymme för subjektiva bedömningar, 
domineras situationen av kognitioner. Kognitionerna används för att balansera 
situationen mellan olika intressen från kunden och Finansinspektionen. Vid lätta 
situationer med tydliga instruktioner hanteras situationen enligt regulativ dominans och 
banktjänstemän agerar i linje med lagar och regler. De institutionella logikerna går emot 
varandra (Van den Broek, et al., 2014). I svåra situationer med hög osäker och lågt stöd 
av regler dominerar kognitioner. När lagar och regler saknar tydlighet inom vissa 
områden lämnas banktjänstemännen att göra subjektiva bedömningar utifrån sitt 
kognitiva tänkande. Personligheten har då en stor inverkan på det beslut som fattas. I 
studien har personlighetsdrag induktivt influerat resultatet och bidraget med ett viktigt 
och intressant perspektiv.  

Som nämnts tidigare har tydliga skillnader mellan effektiv och noggrann 
personlighetskaraktär uppvisats. Vid osäkra situationer där lagar och regler inte tydligt 
beskriver hur situationer ska hanteras ges personlighet och banktjänstemäns kognitioner 
stort utrymme att subjektivt bedöma varje situation för att fatta bästa möjliga beslut. 
Effektiva personlighetsdrag karaktäriseras av kognitiv dominans som i större 
utsträckning fattar irrationella beslut utifrån sina kognitioner i stället för att utgå från 
regler. En av de mer effektiva banktjänstemännens resonemang om sitt arbete för att 
motverka penningtvätt:  
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”Jag gör det lagen kräver men inte mycket mer än så.” 

Processen som krävs för att fatta ett rationellt beslut innebär allt för stor efterforskning 
som är tidskrävande och saknar fokus på kundnöjdhet. Effektiva banktjänstemän fattar 
snabba beslut som passar situationen de befinner sig i bäst, utifrån sina kognitioner. 
Banktjänstemännen har olika mål beroende på om de har en kognitiv eller regulativ 
dominans. Ett mål för en banktjänsteman med effektiv karaktär kan vara att 
kundnöjdheten är viktigare än penningtvättslagen, medan noggranna banktjänstemän 
med regulativ dominans lägger stor vikt vid att följa regleringen. Det tyder på att alla 
inte är överens om bankens mål och alla strävar inte mot samma mål (Thornton & 
Ocasio, 2012).  

Vid rutinmässiga situationer är regulativa beslut dominerande. Noggrann 
personlighetskaraktär kännetecknas av en strävan att ta all information i beaktning, men 
som den begränsade rationaliteten inflikar, är inte en individ skapad för att kunna fatta 
sådana beslut. När lagar och regler är tydligt definierade för alla situationer underlättas 
arbetet och en noggrann banktjänsteman upplever sig fatta beslut med mycket grund 
och känner sig således trygg och säker i situationen. På grund av konflikterande 
förväntningar mellan intressenter skapas en osäkerhet i situationer och kognitionerna tar 
över. I sådana situationer är det psykologiska faktorer som kunskap, attityder, känslor 
och självförtroende som styr ett beslut. En individ med gott självförtroende tenderar att 
bortse från viss information, låter bli att samla in information eller agerar utifrån sina 
egna värderingar (Garcia, 2013). En banktjänsteman med effektivt karaktärsdrag 
uttrycker sig som följande:  

”Alla situationer för mig är relativt glasklara, när jag fattar ett 
beslut kommer jag inte ändra åsikt.” 

 

Proposition: Effektiva (noggranna) banktjänstemän styrs av kognitiv (regulativ) 
dominans. 

 

Figur 4.4 Contingencyfaktor av personlighet 

Figur 4.4 ovan tydliggör sambanden mellan personlighet och dominans. En 
banktjänsteman med effektiv personlighet styrs av kognitiv dominans, medan noggrann 
personlighet utgörs av regulativ dominans. Situationer med hög grad av osäkerhet leder 
till kognitiv dominans för både effektiva och noggranna personer då brist på regulativ 
ledning finns. Däremot lutar sig noggranna banktjänstemän mer på de få regler som 



 
49 
 

finns i den osäkra situationen i sitt beslutsfattande och effektiva banktjänstemän på egna 
kognitioner. Westerberg et., al, menar att en individs osäkerhetstolerans påverkar 
beslutsfattandet vid osäkra situationer. När en situation är osäker är det positivt att inte 
bli överväldigad av all osäkerhet vilket i studien kopplas till effektiva banktjänstemän 
som styrs av kognitiv dominans. Motsatsen visar att i en stabil miljö fattas de bästa 
besluten av noggranna personer som inte tar för höga risker. 
 
Hög grad av noggrannhet domineras således av lagar och regler och låg grad av 
noggrannhet kopplas däremot till kognitiv dominans. Regler och kognitioner ska 
förhålla sig, men när det inte finns lagar och regler tar den kognitiva logiken över. 
Kognitionerna blir en balanserande institutionell mekanism som går ned på individnivå. 
För att minimera personlighetens betydelse vid beslutsfattande i penningtvättsituationer 
bör lagar, regler, teknik och utbildning utvecklas för att underlätta arbetet för 
banktjänstemän. Utvecklingen bör ske i en gemensam strävan med Finansinspektionen 
att komma åt rätt individer som utför brott, och slippa tvister med oskyldiga kunder.  
 

 
Proposition: Vid hög (låg) komplexitet domineras beslutsfattandet av kognitioner 

(regler). 
 

 
Figur 4.5 Contingencyfaktor av komplexitet 

Enligt studiens resultat visar figur 4.5 att när komplexiteten och osäkerheten är hög är 
kognitioner dominerande vid beslutsfattande medan låg komplexitet kopplas till hög 
regulativ dominans. Finansinspektionen vill att bankens agerande ska överensstämma 
med reglerna men går man in och studerar hur organisationerna fungerar informellt är 
det kognitiv dominans som till stor del styr. Skillnaden mellan den kognitiva 
dominansen vid banktjänstemännens beslutfattande där bankerna i dagsläget befinner 
sig och den regulativa dominansen dit man vill att de ska vara skapar ett gap. Gapet 
tydliggör att det finns en utvecklingspotential för bankkontoren inom området för att nå 
en optimal nivå och underlätta arbetet på bästa sätt för båda parter. Normer utgör målet 
och kantas av en kombination av regulativa och kognitiva inslag där man använder sig 
av lagar och regler och anpassar dessa efter hur man bör agera i praktiken. Vid 
komplexa situationer dominerar kognitioner och det är där banken befinner sig i 
dagsläget på grund av otydlig reglering. Detta ger ett incitament för en enklare 
hanteringsprocess för banktjänstemän i sitt dagliga arbete i form av uppdatering av lagar 
från Finansinspektionen och regler för bankerna. En av banktjänstemännen uttrycker 
problematiken enligt följande:  
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”Reglerna säger att vi ska ha kvitto och förstå transaktionen. Sparar 
en kund pengar hemma över en längre tid är det nästan omöjligt att 
bevisa och då skär de sig med vad reglerna säger, däremot förstår 

jag transaktionen.” 
 

 
Figur 4.6 Kognitiv dissonans 

Organisationen kan utveckla sina normer genom utbildning. I takt med nya normer 
utvecklas så småningom nya kognitioner. När kognitionerna är djupt rotade i ett system 
av beslutsfattande hos banktjänstemän kan de nya normerna mötas av motstånd. 
Motståndet benämns kognitiv dissonans och innebär att individer lätt faller tillbaka till 
gamla normer. För att implemetera nya normer krävs mycket arbete och utbildning 
innan normerna fastnat och dominerar banktjänstemännens kognitioner. 
Implementeringen av nya normer sker stegvis innan målet nås på grund av det motstånd 
som nya normer möts av när banktjänstemäns kognitioner är under förändring. 
Motståndet består av att individer fortsätter att tolka och agera som de alltid gjort med 
en strävan att återgå till det gamla läget. Det uppstår således en spänning mellan 
gammalt och nytt i form av kognitiv dissonans. Vissa förändringar kräver mer arbete än 
andra. (Festinger & Carlsmith, 1957) En förändring mot nya normer och kognitivt 
tänkande vid penningtvättshantering är eftertraktat bland banktjänstemän för att 
underlätta arbetets gång. Den kognitiva dissonansen som nya normer möter bedöms 
därmed vara av rimlig storlek att hantera för en relativt effektiv implementering i 
banksektorn.  Figur 4.6 ovan tydliggör sambandet mellan nya och gamla normer och 
kognitiv dissonans. 
 

Proposition: När kunden är viktig (oviktig) domineras besluten av kognitioner 
(regler). 

 
Figur 4.7 Contingencyfaktor av viktig kund 
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Figur 4.7 visar att banktjänstemännens beslut vid situationer med en viktig kund 
domineras av kognitioner. Vid en mindre viktig kund bygger banktjänstemännens beslut 
av regulativ dominans. Vid viktiga lönsamma kunder finns större incitament att frångå 
Finansinspektionens regler då banksektorn är en relationsbaserad bransch där det är 
viktigt att konkurrera. I Panamaskandalen som nyligen uppmärksammats i media är det 
stora förmögna kunder som fått hjälp att tvätta sina pengar i skatteparadis. Det visar att 
pengar är makt och att banker gör undantag och regelöverträdelser vid sin 
penningtvättshantering vid förmögna kunder. I denna studie upplevde 
banktjänstemännen att många av de viktiga kunderna även var de kunderna de byggt 
upp en relation med, vilket gör att det upplevs lättare att fatta beslut på kognitioner. Är 
kunden okänd och mindre viktig har banktjänstemännen inte mer än reglerna som 
beslutsunderlag vid bedömningarna. Enligt modellen är ett önskvärt läge att fatta beslut 
efter normer och att graden av viktig kund är betydelselöst, vilket några av 
banktjänstemännen redan anammat enligt citatet nedan. 
 

”Generellt ger jag service till alla kunder. Det handlar inte om att 
de är bra eller dåliga.” 

 
4.9 Banktjänstemännens stereotypa bilder - ett hinder? 
Studiens resultat har induktivt visat tydliga stereotyper utifrån empirin och intervjuerna.  
När det saknas tydliga regulativa lagar och regler fattas beslut i stor grad utifrån 
kognitiv dominans. Kognitiv dominans innefattar att beslut överlämnas till 
banktjänstemän utan stöd från regler, vilket orsakar att kunder kategoriseras utifrån 
banktjänstemännens stereotyper av människor. På grund av lågt stöd från regler lämnas 
stort utrymme för subjektivitet, kognitioner och stereotyper som i sin tur påverkar 
beslutsfattandet. Ett stereotypiskt synsätt kan kopplas till agentteori och medför adverse 
selection där det kan hända att banktjänstemannen gör fel antaganden på grund av 
asymmetrisk information. Banktjänstemannen har för lite kunskap för att fatta ett beslut 
och beslutsfattandet kan ske genom ett stereotypiskt filter vilket gör att man genar i sitt 
beslutsfattande. Filtret används genom att fatta beslut på samma sätt man alltid gjort för 
att kunna ta snabba och effektiva beslut i situationer som kräver det. Konsekvenser av 
detta kan likväl vara att felaktiga beslut fattas kan orsaka att fel människor ifrågasätts 
och de som utför penningtvätt kommer undslipper anmälan. I vissa situationer krävs 
mer information för att förstå hur den ska hanteras.   
 
Resultatet i studien påvisar tydliga stereotyper där två vanligt förekommande är att äldre 
människor inte begår penningtvättbrott, medan yngre utgör en större risk. Verkligheten 
behöver inte alls stämma överens med dessa stereotypa bilder av människor och i själva 
verket kan situationen likaså vara omvänd. En viktig faktor är därför att fundera hur 
man ser på människor, vilket innebär att man behöver bättre och enklare verktyg som 
underlättning i det gemensamma arbetet. Feedback från Finansinspektionen om kunder 
som begått penningtvättbrott kan underlätta och minska risken för att kategorisera 
människor i olika stereotyper om banktjänstemännen får en verklig bild av bredden på 
människor som begår brott. I panamaskandalen som uppmärksammats nyligen som ett 
större penningtvättbrott utgörs människorna mest troligt inte av yngre utan medelålders.  
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5. Banktjänstemännens komplexa beslutsfattande  
______________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de faktorer som visat sig 
påverka en banktjänstemans beslut vid en penningtvättssituation. Mer konkret kommer 
studiens syfte och forskningsfråga besvaras. Kapitlet avrundas med en avslutande 
diskussion kring betydelsen av banktjänstemannens personlighet samt studiens bidrag 
och förslag till fortsatt forskning. 
______________________________________________________________________ 
 
5.1 Diskussion & Slutsats 
Studiens resultat visar att alla faktorer påverkar ett beslut i olika grad. Lätta beslut är 
beslut som går på rutin och har stöd från bankens policy och normer i gruppen. Kunden 
utgörs av en samarbetsvillig individ med hög förståelse som delger den information som 
krävs där fördomar och misstankar mot kunden om penningtvätt är obefintliga. En lätt 
situation kan även kännetecknas av ett tydligt nekande där en okänd kund saknar 
underlag för en transaktion över beloppsgräns som rimligtvis ska ha ett samt att kunden 
uppvisar ett misstänksamt beteende från banktjänstemannens sida. En svår situation går 
enligt studiens resultat att gradera i tre steg utifrån studiens analysmodell. Komplexa 
beslut utgör de svåraste att hantera där legitimiteten balanseras mellan 
Finansinspektionen och viktiga kunder. Banken saknar information om transaktionen 
och tvingas välja mellan att lita på en viktig kund man vill behålla eller följa 
Finansinspektionens regelverk. Den komplexa situationen medför att beslutet styrs av 
kognitiv dominans. Tekniska beslut är även svåra att hantera på grund av brister i 
tekniken. Transaktionerna handlar om låga belopp som understiger beloppsgränsen och 
anses acceptabla. Svårigheten uppstår när transaktioner med låga belopp förekommer 
frekvent och tekniken saknar varningssignal vilket gör det lätt att missa i kundtjänst och 
enstaka insättningar under beloppsgräns inte medför stöd att neka även om misstanken 
för penningtvätt är högre. Hantverksbeslut är det lättaste av de svåra besluten och 
handlar om kunder banken har högt förtroende till men där det krävs ett beslut baserat 
på känsla istället för bankens policy på grund av att underlag för transaktionen saknas. 
Självsäkra och effektiva personer tycker färre situationer är svåra att hantera och 
besluten styrs till största del av kognitioner. Banktjänstemän med noggrann personlighet 
fattar beslut baserat på regulativ dominans som för det mesta tar längre tid att fatta då 
mer information söks inför beslutet. Noggranna banktjänstemän vill följa lagen till 
punkt och pricka och tar hänsyn till fler faktorer vilket gör beslutet komplext när lagar 
och regler saknas. Även erfarenhet har en viss påverkan vid beslutsfattande men 
undergräver inte personlighetens betydelse. Analysmodellen tydliggör även vart risken 
för penningtvätt bedöms som låg och hög. Vänster sida av modellen, komplexa och 
tekniska beslut påvisar de kunder med hög risk för penningtvätt. Höger sida påvisar 
kunder med lägre risk för penningtvätt, hantverks- och rutinbeslut.  
 
Utifrån studiens resultat har det framkommit att andra faktorer än lagar och regler 
påverkar beslut som tas inom banksektorn. Personlighet och kognitioner tenderar att 
påverka beslutsfattande vid penningtvättssituationer i hög grad. Varför dessa faktorer 
har en stor betydelse beror på att lagar och regler tillåter subjektiva bedömningar, och 
en sådan tolkning är någonting som görs utifrån varje individs egna erfarenheter och syn 
på världen. En situation kan upplevas på olika sätt av två olika människor, samtidigt 
som lagen kan tolkas på olika sätt av olika människor. Erfarenheten påverkade även 
beslutet något, de mer erfarna banktjänstemännen tenderade till att vara mindre osäkra 
och tryggare vid ett komplext beslut. Det fanns dock noggranna personer med 25-26 års 
erfarenhet som fortfarande var mer noggranna än effektiva. Studien visar att yngre 
personen med lägre erfarenhet gärna frågar kollegor vid ett osäkert beslut även om de 
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har effektiva personlighetsdrag i grunden. Andra induktiva inslag i studien är det 
stereotypiska filtret där banktjänstemännen genar i sitt beslutsfattande för att kunna vara 
effektiv i situationer där det krävs. En konsekvens av det stereotypa beslutsfattandet kan 
vara att det sker felaktiga beslut och att fel människor blir ifrågasatta samt att de som 
verkligen utför penningtvättbrott slipper undan straff.  
 
Studiens resultat visar att banktjänstemännen upplever en problematik att komma åt de 
som verkligen tvättar pengar. För att underlätta arbetet och skapa en god arbetsvilja i 
arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör lagar och regler vara tydliga 
och lätta att applicera i praktiken, och på så sätt minska utrymmet för subjektiva 
bedömningar och minska påverkan av erfarenhet och personlighet vid beslutsfattande.  
 
Banktjänstemännen hamnar i en svår sits med konflikterande förväntningar där de har 
lagen på ena sidan som förväntas uppfyllas, och lagen om kraven på att vara en bank 
säger att man ska ta emot inlåning från allmänheten och det faktum att man är en 
vinstdrivande organisation med kunden i fokus på andra sida. Vid viktiga kunder är det 
lättare att göra en regelöverträdelse, personligheten har dock en stor betydelse hos 
banktjänstemännen. En noggrann person gör mindre regelöverträdelser på grund av att 
de fattar regulativa beslut och en effektiv person fattar beslut mer baserat på kognitioner 
och egna värderingar. 

5.1.1 Praktiskt bidrag  
Studiens praktiska implikationer visar vart det finns förbättringsområden inom 
banksektorn och vilka delar där det krävs tydligare lagar och regler. För att minska 
gapen mellan vad Finansinspektionen önskar och bankers beslut skulle reglerna behöva 
anpassas efter banktjänstemännens egna förslag. De önskar feedback efter anmälningar 
för att vara säkra på att deras anmälningar gör skillnad, utan feedback blir osäkerheten 
större om vilka som tvättar pengar och inte. Banktjänstemännen önskar även fler 
tekniska förbättringar genom kunder kan besvara vissa frågor via självservice och att 
systemen ska upptäcka penningtvättsbeteende och varna banktjänstemännen vid 
onormala transaktioner. Det finns tydliga möjligheter för tekniska, regelmässiga, 
utbildningsmässiga förbättringar inom både systemutveckling, kundhantering, och 
återkoppling. Det finns även lagar och regler som ligger utanför bankens område som 
exempelvis förbättringar vid att konstruera ett kvitto. Finansinspektionen eller andra 
myndigheter skulle kunna förbättra och göra en standard för hur ett kvitto ska 
konstrueras. Analysmodellen som tagits fram i studien går att använda praktiskt för en 
banktjänsteman som själv ska analysera risken för penningtvätt hos sin kund. Alla 
bankens kunder går att placera i någon av de fyra rutorna och är kunden placerad i en 
högrisk ruta är det även en kund där åtgärderna mot penningtvätt bör öka enligt det 
riskbaserade förhållningssättet. Denna studie är en utveckling av de Kokers (2009) 
studie som resulterade i svårigheter att avgöra kunder som utgör låg risk.  

5.1.2  Teoretiskt bidrag  
Tidigare studier berör enskilda studier om penningtvätt, legitimitet och beslutsprocesser. 
Penningtvätt har studerats genom penningtvättsprocessen (Buchanan, 2004) och studier 
som visar att hårdare reglering har ett samband med lägre nivåer av penningtvätt 
(Chong & Lopez-De-Silanes 2015). Inom institutionell teori och beslutsteorier har 
fokus legat på forskning som bygger på hur institutionella logiker kan förklara varför en 
organisation agerar på ett visst sätt och hur en banktjänsteman tänker vid beslutsfattande 
(Van den Broek, et al., 2014). Simon (1971) beskriver den rationella beslutsprocessen 
och svårigheten med att vara fullt rationell i ett beslut. Beslut fattas inte endast med 
grund till insamlad information utan även på psykologiska kognitioner. Kunskap, 
attityder och självförtroende kan även styra ett beslut och en individ kan agera utifrån 
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sina egna värderingar (Garcia, 2013). Skillnaden från vad tidigare studier kommit fram 
till och resultatet av denna studie är att alla områden berörts i en sammansatt studie. 
Legitimitetsteorin är den övergripande teorin i studien som förklarar varför beslut fattas 
för att tillfredsställa intressenter som Finansinspektionen alternativt kunder. Legitimitet 
är den synliga faktorn till varför ett visst beslut fattas, men området är komplext och 
utgörs av fler djupare, underliggande faktorer som påverkar ett beslut (Suchman, 1995; 
O´Donovan, 2002). Samtliga faktorer i tidigare teorier ovan påverkar en strävan att 
upprätthålla legitimitetsbalansen mellan banken, kunden och Finansinspektionen. Fokus 
har legat på att studera vilka och varför olika faktorer påverkar beslut i olika 
penningtvättsituationer. Något som induktivt framkommit av studien är vikten av hur 
personlighet påverkar ett beslut och att besluten antingen har en regulativ eller kognitiv 
dominans.  

5.1.3 Fortsatt forskning 
Vår forskning är av grundläggande karaktär för att belysa de problem som finns kring 
hanteringen av penningtvätt. Utifrån studiens resultat har det framkommit att det finns 
ett gap mellan vad Finansinspektionen önskar och vad banktjänstemännen har för 
beslutsunderlag. Utifrån denna forskning skulle ett förslag på vidare forskning kunna 
vara av normativ karaktär, genom att förklara på vilket sätt man bör agera för att minska 
denna problematik, då orsakerna till problematiken tydligt tagits fram.  

Eftersom personligheter var ett inslag i studien som upptäcktes efterhand är ett 
ytterligare förslag på fortsatt forskning att göra en större studie med fler personligheter. 
I analysen har även contingencyfaktorer identifierats men i studien har de endast nämnts 
medan det finns möjlighet att utveckla en studie med utförligare undersöker 
contingencyteori. 

Det aktuella fallet där uppdrag granskning tagit del av dokument från en panamansk 
advokatbyrå visar att storbanken Nordea erbjuder sina kunder med god ekonomisk 
ställning att skapa brevlådeföretag med stora summor pengar i skatteparadis för att 
undkomma skatt. Vår studie visar en annan typ av penningtvätt då svaren som 
framkommit från banktjänstemännen är att de upplever att den största risken för 
penningtvätt är de små beloppen som blir stora. I det aktuella Panama fallet är det 
betydligt större belopp som är aktuella när ett medvetet brevlådeföretag skapas för att 
hjälpa kunder undkomma skatt. I dessa fall är banktjänstemännen fullt medvetna om 
vad det gör, vilket gör att ämnet blir känsligare. Finns det ett sätt att undersöka de stora 
beloppen som utgörs av finansiell brottslighet blir det en mycket intressant studie om 
det är möjligt att få alla banktjänstemän att tala sanning och intervjuer genomförs med 
högt uppsatta banktjänstemän som hanterar många förmögna kunder och inte vardagliga 
privatpersoner som de flesta banktjänstemän i denna studie hanterar.  

Studien innefattar ett begränsat antal banktjänstemän inom ett begränsat område. Att 
studera fler banker och fler banktjänstemän för att göra en jämförelse mellan banker är 
ännu ett alternativ eller en intern jämförelse av en bank i olika delar i Sverige för att se 
om det skiljer sig från kommun till kommun. Förslagsvis går det att ta fram kundens 
perspektiv när det gäller att sätta in pengar och deras syn på penningtvätt och bankers 
sätt att hantera Finansinspektionens regelverk.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

Penningtvättslagen – Sammanfattning  
 
Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
Lagen utgör grunden för det huvudsakliga arbetet mot penningtvätt genom att motverka 
att företag och andra typer av finansiella organisationer ska utnyttjas för penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Lagen är uppdelad i 8 kapitel där det första behandlar 
definitioner och vilket tillämpningsområde som lagen gäller. Andra kapitlet tar upp 
vikten av kundkännedom, i vilka situationer det krävs och hur man ska gå tillväga för 
att uppnå kundkännedom. Kapitel 3 innefattar de rapporteringskrav som föreligger vid 
misstanke om penningtvätt och kapitel 4 om hanteringen av personuppgifter. Rutiner, 
riskbedömningar och utbildning av personal behandlas i kapitel 5, för att bedöma vilken 
risk verksamheten har för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Risken ska även kontinuerligt omvärderas och dokumenteras. Tillsyn som tas upp i 
kapitel 6 syftar till att kontrollera att verksamheterna följer lagen för att motverka 
penningtvätt och finansiell terrorism. Kapitel 7 handlar om ansvarsbestämmelser och tar 
upp vad som händer om man ignorerar skyldigheten att granska och lämna uppgifter 
och kapitel 8 behandlar bemyndiganden (SFS 2009:62).  
 
Lag (2014:307) om straff för penningtvättbrott 
Lagen om straff för penningtvätt tydliggör att penningtvätt är ett brott och förklarar de 
straff som utdelas när brottet fastställts. Sedan lagen togs i bruk 1 juli 2014 har den 
använts som verktyg för polisens arbete mot penningtvätt. Lagen har även ökat 
möjligheterna att utveckla det internationella samarbetet mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (Ekobrottsmyndigheten, 2014).  Straffet för penningtvätt beror 
på brottets omfattning och innebär som regel lägst böter och högst fängelse i sex år 
(SFS 2014:307).  
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Bilaga 2 

Repertory Grid 
 

LÅG 1 Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 Kund 5 Kund 6 Kund 7 Kund 8 HÖG 7 
1. Låg förståelse för bankens agerande  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög förståelse för bankens agerande  
2. Låg ålder 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög ålder 
3. Låg information till kunden 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög information till kunden 
4. Låg relation mellan kund och banktjänsteman 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög relation mellan kund och banktjänsteman 
5. Kund i låg grad/ ej kund 		 		 		 		 		 		 		 		 Kund i hög grad 
6. Låg ekonomiska ställning  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög ekonomiska ställning  
7. Kund med låg risk för penningtvätt 		 		 		 		 		 		 		 		 Kund med hög risk för penningtvätt  
8. Kund med låg integritet 		 		 		 		 		 		 		 		 Kund med hög grad av integritet  
9. Oviktig kund  		 		 		 		 		 		 		 		 Viktig kund  
10. Icke auktoritär kund  		 		 		 		 		 		 		 		 Auktoritär Kund  
11. Låg grad av fördomar mot kund  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad av fördomar mot kund  
12. Låg rädsla för att kunden ska byta bank  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög rädsla för att kund ska byta bank  
13. Lågt förtroende för kunden  		 		 		 		 		 		 		 		 Högt förtroende för kunden 
14. Låg frekvens av insättningar 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög frekvens av insättningar  
15. Lågt belopp (mindre än 10,000) 		 		 		 		 		 		 		 		 Högt belopp  
16. Låg grad av tydliga instruktioner 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad av tydliga instruktioner 
17. Låg grad av osäkerhet i situationen 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad av osäkerhet i situationen 
18. Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad av förståelse för syftet med 

transaktion  
19. Fattar beslut i låg grad på egen hand  		 		 		 		 		 		 		 		 Fattar på egen hand i stor utsträckning  
20. Fattar beslut i låg grad på känsla  		 		 		 		 		 		 		 		 Fattar beslut i hög grad på känsla  
21. Låg grad av irritation från kund 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad av irritation från kund 
22. Låg grad stressig situation 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög grad stressig situation 
23. Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög rädsla för personligt ansvar 

Finansinspektionen 
24. Låg rädsla för böter Finansinspektionen 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög rädsla för böter  
25. Låg rädsla för negativ publicitet vid nekande 
kund  		 		 		 		 		 		 		 		 Hög rädsla för negativ publicitet vid nekande 

kund  
26. Låg påverkan av Penningtvättslagen 		 		 		 		 		 		 		 		 Hög påverkan av Penningtvättslagen  
27. Lågt stöd av lagtext 		 		 		 		 		 		 		 		 Högt stöd av lagtext 
28. Lågt stöd från normer i gruppen 		 		 		 		 		 		 		 		 Högt stöd från normer i gruppen 
29. Lågt stöd från skriftliga regler och bankens 
egna riktlinjer  		 		 		 		 		 		 		 		 Högt stöd från skriftliga regler och bankens 

egna riktlinjer 
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Bilaga 2 

Resultat från Repertroy Grid  
 
Nedan presenteras resultatet från alla graderingar av olika kundsituationer som 
banktjänstemännen besvarat under intervjun utifrån Repertroy Grid tekniken.  
 

Bilaga 2 
Sida (2/2) 



 
 

Bilaga 3 

Operationalisering Repertory Grid 
 
Repertory Grid Penningtvätt Legitimitet Institutionell  Beslut Regelöverträdelse Förtroende  Förståelse 
1. Låg förståelse för bankens agerande  x     x     x 
2. Låg ålder x     x     x 
3. Låg information till kunden x     x     x 
4. Låg relation mellan kund och banktjänsteman x     x   x   
5. Kund i låg grad/ ej kund x     x   x   
6. Låg ekonomiska ställning  x     x   x   
7. Kund med låg risk för penningtvätt  x     x   x   
8. Kund med låg integritet x     x   x   
9. Oviktig kund  x     x   x   
10. Icke auktoritär kund  x     x   x   
11. Låg grad av fördomar mot kund x     x   x   
12. Låg rädsla för att kunden ska byta bank  x     x x x   
13. Lågt förtroende för kunden  x x   x   x   
14. Låg frekvens av insättningar  x     x       
15. Lågt belopp (mindre än 10.000)  x     x       
16. Låg grad av tydliga instruktioner  x     x       
17. Låg grad av osäkerhet i situationen x     x x     
18. Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  x     x x     

19. Fattar beslut i låg grad på egen hand  x     x x     
20. Fattar beslut i låg grad på känsla  x     x x     
21. Låg grad av irritation från kund  x x   x x     
22. Låg grad av stressig situation  x     x       
23. Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen x   x x       

24.  Låg rädsla för böter Finansinspektionen x   x x       
25. Låg rädsla för negativ publicitet vid nekande 
kund  x x x x       

26. Låg påverkan av Penningtvättslagen x x x x       
27. Lågt stöd av lagtext x x x x       
28. Upplever lågt stöd från normer i gruppen x x x x       
29. Upplever lågt stöd från skriftliga regler och 
bankens egna riktlinjer x x x x       
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Bilaga 4  

Operationalisering intervjuguide 
 
Tabellen nedan visar den kvalitativa intervjuguiden som är uppdelade efter hjälpfrågor till Repertory Grid tekniken samt kompletterande 
intervjufrågor. Under varje teori är ett ”kryss” satt på de frågor som hör till varje fråga som hjälp att mäta faktorerna.  
 
INTERVJUGUIDE Penningtvät

t 
Legitimite

t 
Institutionel

l  
Beslu

t  
Regelöverträdels

e  
Förtroend

e  
Förståels

e  
                
Allmän information                
Ålder:                
Antal år i företaget:                
Beskriv dig själv med 3 ord:                
                
Hjälpfrågor Repertory Grid                
1. Hur är kundens förståelse? Vad brukar de förstå och inte?  (Repertory 
Grid nr: 1)  x     x     x 

2. Hur hjälper banken kunden att skapa förståelse för penningtvätt? (Ge 
exempel!) (Repertory Grid nr: 3) x     x     x 

3. Tror du kundrelationen påverkas av bankens kundkännedomsfrågor? 
“misstankar” (Repertory Grid nr: 4) x x   x x x   

4. Tror ni alltid på den informationen kunden lämnar? (Repertory Grid nr: 
14) x     x   x   

5. Vad gör dig osäker i en situation? (Ge exempel!) (Repertory Grid nr: 18 
) x     x   x   

6. Antecknar ni vid ett beslut om det är tveksamt? (Repertory Grid: 18)       x       
7. Hur stort informationsunderlag används för beslutet? (Repertory Grid: 
19-21) x     x       

8. Fattar man beslut själv eller med hjälp av kollega? (Repertory Grid nr: 
20) x     x       

9. Hur tänker du kring att du har personligt ansvar? (Repertory Grid nr: 25) x x x x       
10. Hur skiljer sig svåra och lätta situationer? Vad är det som gör att et fall 
bli svårt/lätt? (Ge exempel!)  (Repertory Grid: Alla punkter ) x     x       

                
Kompletterande intervjufrågor                
11. Påverkar penningtvättslagen ditt dagliga arbete? (Ge exempel!) x     x       
12. Vad förväntas av dig i arbetet mot penningtvätt? x     x       
13. Hur ser du på kontanthantering? x x x         
14. Ge exempel på hur kunder försöker komma runt reglerna. x x   x x     
15. Finns det några praktiska problem med penningtvättslagen? (Ge 
exempel!) x             
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Bilaga 5  

Faktorladdning  
 
Each Component 
          1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 
 ———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————— 
  1 |  2,52 -0,06 -2,65 -1,41  0,77 -0,44  1,42 -0,22 -1,37  0,37 -0,03  2,11  0,74  0,65 -0,42 -0,20  0,14 -0,43  L forstaelse bank agerande--H forst bank agerande 
  2 |  2,36  0,02  0,90  0,60 -2,01  0,59  1,56 -1,15 -0,49  1,03  0,32 -0,33  0,14  0,19  1,14 -0,74 -0,68 -0,17  L alder--H alder 
  3 | -1,58  0,76  1,16 -0,11 -0,72  0,72  1,88 -0,82 -0,63  0,72 -1,02 -0,80 -1,53  0,28 -0,99 -0,35  0,59  0,32  L info kund--H info kund 
  4 |  2,84  1,66 -0,69 -0,66  1,67  1,06 -0,77 -1,77 -1,09 -1,28 -1,25 -0,15 -1,00 -1,14  0,12 -0,14 -0,55  0,40  L relation kund bank--H relation kund bank 
  5 |  3,32  2,43  0,55 -1,66  0,99  0,08 -0,09 -0,32  0,92  0,47  0,54 -0,33 -0,01  0,27  0,13 -0,38  0,19 -0,44  L grad kund--H grad kund 
  6 |  2,57  2,55 -0,10 -0,48 -0,15  0,64 -0,14 -0,66  0,24  0,27  0,75 -0,27  0,21  0,08  0,09  0,33  0,74 -0,71  L ek stallning--H ek stallning 
  7 | -3,93  0,15 -1,68 -0,79  1,32  0,30 -0,70 -0,39 -0,42  0,36  0,37 -0,46 -0,07  0,24 -0,83  0,51 -1,00 -1,00  L risk penningtv--H risk penningtv 
  8 | -1,47  1,98  0,84  1,45  0,51  0,57 -1,92 -0,06  0,81 -0,91 -0,12 -0,39  0,50  0,59  0,37 -0,89 -0,02 -0,55  L integritet--H integritet 
  9 |  3,45  1,58  0,03 -0,62  0,68 -1,32 -0,83  0,35  0,39  2,07 -0,04 -0,23  0,09  0,39 -0,88 -0,50 -1,24  0,72  L grad viktigt kund--H grad viktig kund 
 10 |  0,70  2,74  2,01  0,97  0,25  0,47 -0,68 -1,08 -1,75 -0,39  0,00  0,64  0,55  0,08 -0,26 -0,25 -0,26 -0,50  L auktorit kund--H auktorit 
 11 | -3,26 -1,07  0,25  0,67  1,43 -0,32 -1,34 -0,18  0,15  0,15 -0,75  1,37 -0,12  0,87  0,33 -0,24  0,17  1,04  L fordomar kund--H fordomar kund 
 12 |  1,30  3,48  0,16  0,37  1,00 -0,58 -0,72  0,43  0,06  0,63  0,95  0,39 -0,17 -0,28 -0,13 -0,02  1,11  0,69  L radsla byta bank--H radsla byta bank 
 13 |  4,00  1,24 -0,29 -0,89 -1,05 -0,02 -0,47  0,08  0,74 -0,61 -1,03 -0,30 -0,19  0,48 -0,56  0,38  0,56  0,35  L fortroende--H fortroende 
 14 | -2,03 -1,21  0,82  0,94  0,88  0,02  0,32 -1,81  1,30 -0,08  1,61  0,05 -0,59  0,09 -1,37 -0,17  0,35 -0,28  L frekvens insattn--H frekvens insattn 
 15 |  0,91  0,06  0,78 -1,30 -3,48  0,51 -0,88 -0,35  0,25 -1,48  1,54  1,17 -0,14  0,19 -0,59 -0,20 -0,62  0,64  L belopp--H belopp 
 16 | -0,28 -3,40  0,79 -2,88  0,55 -1,25 -0,75 -1,42 -0,76  0,45  0,63 -0,21  0,42 -1,21  0,32 -0,77  0,83  0,10  L tydliga instr--H tydliga instr 
 17 | -2,05  2,34  1,40 -1,29 -0,02 -0,30  1,12  0,29  0,36 -0,58 -0,46  0,64  0,48 -0,92 -0,15  1,11 -0,20 -0,06  L osakerhet--H osakerhet 
 18 |  3,26 -1,05 -0,54  1,75 -1,47 -1,31 -1,58  0,62  0,37  0,78 -0,48  0,93 -1,33 -1,14  0,01  0,37  0,22 -1,07  L forsaelse syfte trans--H forsaelse syfte trans 
 19 |  2,55 -1,53 -0,62  2,81  0,23  1,88  0,37  1,44 -0,47 -0,07 -0,03 -0,19  1,15 -1,11 -1,27 -0,77  0,18  0,21  L grad eget beslut--H grad eget beslut 
 20 |  1,48 -0,87  2,48 -1,27  2,13  2,40  0,57  1,92  0,04 -0,10  0,75  1,01 -0,97 -0,05  0,42 -0,23 -0,03 -0,21  L grad beslut kansla--H grad beslut kansla 
 21 | -3,61  1,80  1,98  1,11 -0,48 -0,72 -0,18  0,66 -1,23  1,15  0,48  0,54 -0,78 -0,66  0,13 -0,26 -0,40  0,01  L irritation fran kund--H irritation fran kund 
 22 | -2,91  2,76  0,81 -0,55 -0,74 -1,08  0,22  0,91 -1,00 -0,16  0,01 -0,48  1,07 -0,60 -0,27 -0,02  0,46  0,11  L grad stressig sit--H grad stressig sit 
 23 | -3,02  0,98 -2,15 -1,66 -1,15  1,72 -0,97  0,43  0,60  0,87 -0,47 -0,21  0,19 -0,35  0,27 -1,07  0,24 -0,14  L radsla personligt ansvar--H radsla personligt ansvar 
 24 | -2,45  0,76 -2,41 -0,93 -1,10  2,01 -1,04 -0,33 -0,68  0,76  0,43  0,38 -0,42 -0,50 -0,16  0,44  0,15  0,29  L radsla boter--H radsla boter 
 25 | -0,82  0,60 -0,57  0,87 -0,73  0,65 -0,16  0,16 -1,19  0,40 -0,06  0,24 -0,38  1,47  0,19  0,18  0,82 -0,17  L radsla negativ publicitet--H radsla negativ publicitet 
 26 | -2,49  2,30 -1,46  0,21 -0,06 -0,84  1,69 -0,20  1,93 -0,56 -0,64  1,22 -0,35 -0,57  0,04 -1,22 -0,07 -0,26  L paverkan PTL--H paverkan PTL 
 27 |  0,49  0,45 -1,55  2,67  0,35 -0,88  0,20 -1,32 -0,81 -0,68  0,61  0,13 -0,11 -0,06  0,30 -0,27  0,19  0,20  L stod lagtext--H stod lagtext 
 28 | -0,04 -1,03  0,93 -1,69 -0,56 -1,36 -0,64  1,18 -1,25 -1,17 -0,73 -0,26 -0,55  0,65 -0,73 -1,02  0,16 -0,69  L stod norm grupp--H stod norm grupp 
 29 |  0,27  1,22 -2,81 -0,15  0,58 -1,02  0,67  1,61 -0,76 -1,13  1,64 -1,06 -1,06 -0,00  0,42 -0,27 -0,24  0,30  L stod bank policy skriftlig--H stod bank policy skriftlig 
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Faktorladdning 
Komponent 1 
 
 

Låg Hög  Faktorladdning 
Låg förståelse för bankens agerande Hög förståelse för bankens agerande 2,52 
Låg ålder Hög ålder 2,36 
Låg information till kund Hög information till kund - 1,58 
Låg relation mellan kund och banktjänsteman Hög relation mellan kund och banktjänsteman 2,84 
Kund i låg grad Kund i hög grad  3,32 
Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 2,57 
Låg risk för penningtvätt Hög risk för penningtvätt - 3,93 
Kund med låg integritet Kund med hög integritet - 1,47 
Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 3,45 
Kund med låg grad av auktoritet Kund med hög grad av auktoritet 0,7 
Låg grad av fördomar mot kund Hög grad av fördomar mot kund - 3,26 
Låg rädsla för att kund ska byta bank Hög rädsla för att kund ska byta bank 1,3 
Lågt förtroende för kunden Högt förtroende för kunden 4 
Låg frekvens av insättningar Hög frekvens av insättningar - 2,03 
Låg belopp Högt belopp 0,91 

Låg grad av tydliga instruktioner Hög grad av tydliga instruktioner - 0,28 

Låg grad av osäkerhet i situationen Hög grad av osäkerhet i situationen - 2,05 
Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  

Hög grad av förståelse för syftet med 
transaktionen 3,26 

Fattar beslut i låg grad på egen hand  Fattar beslut i hög grad på egen hand 2,55 

Fattar beslut i låg grad på känsla  Fattar beslut i hög grad på känsla  1,48 

Låg grad av irritation från kund Hög grad av irritation från kund - 3,61 

Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation - 2,91 
Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen 

Hög rädsla från personligt ansvar från 
Finansinspektionen - 3,02 

Låg rädsla för böter Finansinspektionen Hög rädsla för böter från Finansinspektionen - 2,45 
Låg rädsla för negativ publicitet vid nekande 
kund  

Hög rädsla för negativ publicitet vid nekande 
av kund - 0,82 

Låg påverkan av Penningtvättslagen Hög påverkan av penningtvättslagen - 2,49 

Lågt stöd av lagtext Högt stöd av lagtext 0,49 

Lågt stöd från normer i gruppen Högt stöd från normer i gruppen - 0,04 
Lågt stöd från skriftliga regler och bankens 
egna riktlinjer 

Högt stöd från skriftliga regler och bankens 
egna riktlinjer 0,27 
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Faktorladdning 
Komponent 2 
 
 

Låg  Hög Faktorladdning 
Låg förståelse för bankens agerande Hög förståelse för bankens agerande - 0,06 
Låg ålder Hög ålder 0,02 
Låg information till kund Hög information till kund 0,76 
Låg relation mellan kund och banktjänsteman Hög relation mellan kund och banktjänsteman 1,66 
Kund i låg grad Kund i hög grad  2,43 
Låg ekonomisk ställning Hög ekonomisk ställning 2,55 
Låg risk för penningtvätt Hög risk för penningtvätt 0,15 
Kund med låg integritet Kund med hög integritet 1,98 
Låg grad av viktig kund  Hög grad av viktig kund 1,58 
Kund med låg grad av auktoritet Kund med hög grad av auktoritet 2,74 
Låg grad av fördomar mot kund Hög grad av fördomar mot kund - 1,07 
Låg rädsla för att kund ska byta bank Hög rädsla för att kund ska byta bank 3,48 
Lågt förtroende för kunden Högt förtroende för kunden 1,24 
Låg frekvens av insättningar Hög frekvens av insättningar - 1,21 
Låg belopp Högt belopp 0,06 

Låg grad av tydliga instruktioner Hög grad av tydliga instruktioner - 3,4 

Låg grad av osäkerhet i situationen Hög grad av osäkerhet i situationen 2,34 
Låg grad av förståelse för syftet med 
transaktionen  

Hög grad av förståelse för syftet med 
transaktionen - 1,05 

Fattar beslut i låg grad på egen hand  Fattar beslut i hög grad på egen hand - 1,53 

Fattar beslut i låg grad på känsla  Fattar beslut i hög grad på känsla  - 0,87 

Låg grad av irritation från kund Hög grad av irritation från kund 1,8 

Låg grad av stressig situation Hög grad av stressig situation 2,76 
Låg rädsla för personligt ansvar 
Finansinspektionen 

Hög rädsla från personligt ansvar från 
Finansinspektionen 0,98 

Låg rädsla för böter Finansinspektionen Hög rädsla för böter från Finansinspektionen 0,76 
Låg rädsla för negativ publicitet vid nekande 
kund  

Hög rädsla för negativ publicitet vid nekande 
av kund 0,6 

Låg påverkan av Penningtvättslagen Hög påverkan av penningtvättslagen 2,3 

Lågt stöd av lagtext Högt stöd av lagtext 0,45 

Lågt stöd från normer i gruppen Högt stöd från normer i gruppen - 1,03 
Lågt stöd från skriftliga regler och bankens 
egna riktlinjer 

Högt stöd från skriftliga regler och bankens 
egna riktlinjer 1,22 
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