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Abstract 

This thesis investigates the economic- and legal risk justification in offboarding of 

customers in the financial  sector. The financial  sector has been batt ered by money 

laundering scandals,  that have resulted in a financial sector that is extremely risk 

averse when there is  any suspicion of foul play.  

Since a compliance method does not exist, the thesis is divided into a legal and 

economic part  with their own conclusion. These conclusions are then combined in 

an integrated analysis that finally culminates in th e overall conclusion of the thesis.  

When analyzing the legal  risk side of the offboarding of customers, it  becomes clear,  

that  there are flaws in the legal side of the fight against  money laundering, when i t 

comes to offboarding and de-risking of customers. When analyzing the economic 

risks included regarding money laundering, it  becomes painstakingly clear that 

offboarding and de-risking with economic risk incentives are a real  problem, and i t 

is hurting the community. The thesis concludes that there should be taken legal 

measures to ensure that  offboarding and de -risking of customers does not happen 

and that it  is  outlawed. Instead there are put in place, a sector wide compliance 

organization that  monitors the customers , in all  the various financial  institutions.  

The idea is that  the compliance organization is independent of the financial  

institutions and help with compliance oversight. Instead of having the compliance 

experience scattered all  over the financial sector,  it  is possible to  make an 

organization that  is rich with experience  to restore faith in the financial institutions.  
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Kapitel 1: Indledning 

Da Berlingske t ilbage i 2017 begyndte  at  afdække, hvad der senere skulle vise sig 

at  være et historisk brud på hvidvaskloven begået af Danske Bank , der siden har 

medført,  at udtryk som compliance, anti-money laundering (herefter AML) og 

terrorfinansiering, i  dag er blevet mere kendte begreber end for blot  3 år siden . 

Forud 2017 ansås finanssektorens –  herunder Danmark største pengeinstituts –  

morale generelt  med andre øjne, end hvad der er tilfældet i dag, hvor denne samt 

myndigheders kvalifikationer i  øvrigt  er heft igt  omdis kuteret.  Herved kunne det ti l  

en vis grad forventes,  at  der efter tre år med samfundets og polit ikernes 

opmærksomhed rettet mod den finansielle sektor ville være udarbejdet klare 

retningslinjer for, hvordan de finansielle institutioner skal agere i henhold  ti l 

bekæmpelsen af hvidvask. Da noget skulle laves om, så sådanne skandaler ikke 

kunne gentage sig i fremtiden , ligesom moralen og etikken skulle genvindes i den 

finansielle verden. Spørgsmålet er blot hvordan?  

 

Desuden beror en del udfordringer på,  at  pengeinstitutter  ligesom andre selskaber 

ultimativt har t il  hensigt at tjene penge, hvilket giver pengeinstitutterne  incitament 

til  at træffe beslutninger,  der rent forretningsmæssigt tilgodeser pengeinstituttet  

økonomisk. Dette kan dog ske på bekostning af samfundets int eresse, såfremt 

pengeinsti tuttet  i  situationer, hvor der indgår moralske og etiske gråzoner, handler 

med hensigt på indtjening.   

 

Pengeinstitutterne bliver i  dag stærkt udfordret ,  og er et  fortrukket emne i  

offentlighedens domstol og har derfor en tendens ti l  at være meget l iberale i  brugen 

af at offboarde kunden, da pengeinstitutterne ønsker at mitigerer risik oen til  deres 

renommé og slippe for at komme i offentlighedens gabestok hvor Danmarks største 

pengeinsti tut,  Danske Bank allerede har været et fortru kket emne.  (Danmarks Radio, 

2018)  

 

Selv om mange af pengeinstitutterne ikke h ar været involveret  i  hvidvask, eller har  

haft  kunder der har været involveret  i  hvidvask, så er sektoren generelt  kommet i 

offentlighedens søgelys .  
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Ofte bliver den finansielle sektor anset som utroværdige og som ”Banditter i  

habitter”  selvom mange banker ikke har været  involveret i  nogle hvidvaskskandaler ,  

bliver de stadig stemplet af deres kunder . Dette alene af den grund at de operer i 

samme sektor som de pengeinstitutter der har været berørt af kriminelles hvidvask . 

Noget tyder altså på,  at  der er en forventning om at  pengeinstitutterne  snyder som 

man kan se fra nedenstående uddrag fra en artikel  i  information  

 

En enkelt  Danske Bank kunde kalder bankerne »nogle svin«, og et  par stykker 

benytter ordet »griskhed«. Men ingen af dem har tænkt sig at skift e bank. Dels fordi 

de mener,  at det kræver for meget arbejde, dels at det er for dyrt at omlægge lån.  

Andre føler sig apatiske og er ikke overraskede over sagerne –  at  det  sikkert  er 

kutyme inden for bankverdenen. Som en mand svarer, da han bliver spurgt, hvad han 

tænker om, at Nordea har hjulpet kunder med at lave skattelykonstruktioner:  

»Hvad er der nyt i  det? De svindler jo alle sammen.« (Information, 2018)  

 

Men hvad gør man så,  hvis man ønsker at komme udtalelse som disse til  livs? Hvis 

der er en generel  mening i  offentligheden om at det er kutyme for pengeinstitutterne 

at svindle kunderne og samfundet . Det vil være forståeligt at  pengeinsti tutterne går 

meget op i  at  prøve at  ændre den holdning , ved at være meget offensive med at  

offboarde kunder,  hvor der er den mindste mistanke om, at kunden vil  udøve 

finansiel  kriminalitet  i  form af hvidvask , skatteunddragelse eller terrorfinansiering. 

Pengeinstitutterne kæmper en brag kamp for at genvinde kundernes og samfundets 

tillid,  til  at pengeinstitutterne vil  samfundet og kundernes bedste , og ikke kun 

aktionærernes . På den baggrund har pengeinstitutterne  startet en meget offensiv 

offboarding og de-risking kampagne mod alt kunderelateret der viser den mindste 

mistanke om ”ufint trav” .  
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1.1  Problemstilling 

For at forsøge at højne kundetilfredsheden og især til liden , til  pengeinstitutterne 

ovenpå de forskellige skandaler der har været i  den finansielle sektor .  Omkring 

manglende handling i forbindelse med mistanke om hvidvask og skatteunddragelse 

hos kunderne i  pengeinstitutterne . Er pengeinstitutterne  gået meget aggressivt  til  

værks i  forbindelse med deres risikovurderinger,  af de risici hos kunderne som 

pengeinsti tutterne mener kan skade pengeinstitutternes omdømme , hvis der igen 

skulle komme historier ud i  offentligheden omkring pengeinsti tutternes inaktivitet i  

at  håndterer kunder , der udøver finansiel  kriminalitet  i  form af hvidvask og 

skatteunddragelse som vi så i forbindelse med hvidvask skandalen i Danske Bank  

(Danmarks Radio, 2018) , og skandalen omkring skattely rådgivning i Nordea  

(Finans, 2019).   

Udfordringen for pengeinstitutterne er at jævnfør hvidvasklovgivningen så er der 

nogle begrænsninger i forhold ti l  hvad pengeinstitutterne må gøre i  tilfælde at de 

finder mistænkelige transaktions aktiviteter hos en af deres kunder. Netop dette 

problem uddybes dog nærmere senere  i den juridiske del af denne afhandling. På 

grund af hvidvask skandaler  så har pengeinstitutterne, et større incitament til  at 

offboarde deres kunde hvis der er en hvidvask risiko, og fordi pengeinsti tutterne er  

rædselsslagne for at blive indblandet nye hvidvask skandaler som kan skade 

pengeinsti tutternes omdømme, så kigger de på andre risici som grunde for 

offboarding.  
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1.1.1  Case eksempel  

Det er forfatteren af denne afhandlings erfaring at  det kan være bedst at illustrere 

den udfordring der ønskes belyst i  denne afhandling,  for udefra stående med et 

eksempel. Nedenfor er et  anonymiseret  eksempel fra den virkelige verden hvor en 

kvindelig kunde endte med at blive offboarded og indberettet ti l  Statsadvokaten for 

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK),  fordi hendes mand var 

under efterforskning i et  andet EU -land.  

 

Et dansk pengeinstitut har en kvindelig kunde (Herefter: Kvinden) der har omkring 

500.000 i kontanter stående i  pengeinstituttet  til  forbrug, og omkring 5.000.000 i 

realkredit lån igennem pengeinstituttet. I forbindelse med en Ongoing Due Dill igence 

er det fast kutyme at lave en AMS 1-søgning i forbindelse med en ODD. I forbindelse 

med den AMS-søgning viser det sig at  der er et  negativt hit på kundens husbond 

(Herefter: Manden). Grunden til  det  negative AMS hit er at  kundens mand er mange 

millionær, og har en høj profil i  et andet EU -land, og derfor var der en artikel i  det  

lands dagspresse,  omkring at  manden var under efterforskning, i  forbindelse med 

sag om mulig skatteunddragelse.  

Dog har manden der er mistænkte adgang til  alle hans finansielle midler, og må frit  

rejse rundt i  verden. Det betyder at jævnføre loven at han er uskyldig, da han ikke 

er dømt for noget,  men kun under mistanke og efterforskning, men det er 

tilsyneladende ikke alvorligt  nok t il  at  afskærer manden fra hans finansielle midler,  

eller muligheder for at forlade landet. Pengeinstituttet er dog nervøse da kvinden 

modtager penge fra manden til  at  opholde hendes levestandard da kvinden ikke 

arbejder, men har relativ t  høje udgifter. Udfordringen for pengeinsti tuttet  er at 

kvinden modtager finansielle midler fra manden, som de ikke ved hvor kommer fra,  

da de finansielle midler kunne være en del af skatteunddragelsen sagen, og derfor 

potentielt  er ulovlige midler så ønsker pengeinstituttet ikke at have kvinden som 

kunde, og ønsker at  offboarde kunden til  et  andet pengeinst itut, men ryger ind i et 

juridisk dilemma, da hvis de eftergiver kvindens realkredit lån på 5.000.000 så 

sponsorere pengeinstituttet  teknisk set krimine l adfærd, men hvis de opkræver 

 
1 AMS = Advanced Media Search, en AMS et reelt en avanceret google søgning efter specielle nøgleord sammen med 

variationer af kundens navn, og navn på deres relationer hvis det er relevant. Hvert pengeinstitut har sin egen ”opskrift”. 
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pengene, så vælger de også at modtage finansielle midler som potentielt ka n være 

tjent  via kriminel adfærd. Så Pengeinstituttet  er i  en juridisk ”Catch 22” 2 situation. 

Det som pengeinstituttet  valgte at  gøre, var at offboarde  kvinden til  et  andet 

pengeinsti tut,  men ikke eftergive realkreditlånet. Så når kvinden nu betaler af på  si t 

realkredit lån, så kommer pengene igennem et andet dansk pengeinstitut, og derfor 

mener det gamle pengeinstitut nu at de er på den ”juridisk sikre s ide”, da de har 

overgivet ansvaret for efterforskningen og overvågningen af kvinden ti l  det nye 

pengeins ti tut,  så for at  sige det  i  lægmands sprog ”de har smidt aben videre”. Så det 

gamle pengeinstitut,  får nu både pengene retur for realkreditlånet, og de slipper for 

den potentielle risiko ved at have kvinden som kunde. Men er det  virkeligt  i  

samfundets interesse?  

 
2 Catch-22 er en paradoksal situation hvor et individ ikke kan undslippe pga. modstridende regler eller begrænsninger 

(udtrykket stammer fra en novelle af Joseph Heller, som han skrev i 1961 – der hed Catch-22) 

Eksempel: For at kunne få et job skal man have erfaring, men hvordan får man erfaring, hvis man ikke kan få et job som 

giver den nødvendige erfaring? 
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1.2  Problemformulering 

Problemformuleringen er opbygget således at problemformuleringen har et  

integreret  overordnet spørgsmål .  Med to underspørgsmål som er til  for at  belyse 

henholdsvis den økonomiske og juridiske del  af den overordnede 

problemformulering. De vil blive belyst og analyseret  i  hver deres kapitel som vil  

ligge grundlaget for besvarelsen af den overordnede problemformulering . 

 

I hvilken grad kan det retfærdiggøres, at der sker offboarding af kunder  pga. 

økonomiske risici  i  et pengeinstitut ,  hvis disse samtidig indebær en risiko for 

hvidvask i forhold til  formålet med hvidvasklovgivningen?  

 

For at kunne besvare ovenstående problemformuleri ng er det nødvendigt at besvare 

følgende underspørgsmål:  

 

-  Hvilke økonomiske risikofaktorer relateret  t i l  hvidvask kan underbygge en 

offboarding af kunder i  et  pengeinsti tut  i  forhold t i l  r isk management teorien?  

 

-  Hvilke juridiske begrænsninger hæftes t i l  o ffboarding af kunder i  forhold t i l  

formålet  med hvidvasklovgivningen?  
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1.3  Afgrænsning 

Følgende afsnit vil først redegøre for, hvilke afgræsninger der er foretaget. Herefter vil afsnittet gøre 

rede for afhandlingens metode for de valg og fravalg, der er truffet under udarbejdelsen opgaven.  

Da afhandlingen har en side begrænsning, har det været nødvendigt at afgrænse både den juridiske 

del og den økonomiske del for at kunne holde sig inden for det tildelte antal sider.  

 

Den juridiske afgræsning er sket ved, at der udelukkende tages udgangspunkt i hvad der er reguleret 

i hvidvasklovgivningen og derfor ikke tager hensyn til eventuelle andre love eller regler i dansk 

lovgivning. Afgræsningen er primært sket af hensyn afhandlingens begrænsede omfang, men også 

fordi der kan argumenters for at denne lovgivning betragtes som den vigtigste inden for området, 

hvorfor afgræsningen synes naturlig. Dog er det vigtig at understrege, at der af samme årsag må tages 

hensyn til at de konklusioner denne afhandling, drager ikke nødvendigvis kan betragtes som gældende 

retstilling på området, men kun kan anvendes som vejledning.  

 

I forhold til den økonomiske del har det også været nødvendig at lave en skarp afgræsning. Det 

betyder, at afhandlingen udelukkende vil kigge på følgende 7 risk typer: Strategisk, Operationel, 

Finansiel, Compliance, Juridisk, Teknologisk og Renommé. Dette skyldes også primært hensynet til 

omfanget ligesom det er vurderet at afgræsningen er sket ud fra hvordan der opnås en både skarp og 

præcis besvarelse af ovenfor nævnte problemstilling. 

Der har naturligvis også her været overvejelser om hvorvidt en sådan afgræsning kan give en 

misvisende konklusion, men som ved de juridiske overvejelser må det blot påpeges, at denne 

afhandling ikke nødvendigvis er et udtryk for et endegyldigt svar.  
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1.4  Metode 

Metoden anvendt i  denne afhandling følger den metodis ke ti lgang fra faget 

Compliance og er redegjort for i dette afsnit . Der findes på nuværende tidspunkt 

ikke en anerkendt  akademisk compliance metode, hvorfor denne afhandli ng følger  

den af undervisningens angivende metode  i faget Compliance i  den finansielle 

sektor.  

Compliance består af to grund elementer , hvis metodiske tilgang er redegjort  for i  

dette kapitel .  Hovedkategorierne er –  risk management og jura,  som til  sammen 

sætter de overordnede rammerne for compliance metoden.  

 

1.4.1  Formål,  synsvinkel & struktur  

Formålet med denne afhandling er at foretage en teoretisk analyse af hvorledes 

økonomiske risici  og hvidvask risici  har en indvirkning på hinanden og er  til  grund 

for en voldsom stigning i offboardinger fra pengeinsti tutternes side , som vist i  

figur1.  

Det kan være en risikofyldt t ilværelse at drive pengeinstitut  i  de internationale 

finansielle markeder, og derfor har pengeinstitutterne  været nødt ti l  at  blive 

virkeligt dygtige til  at mitigere risiko, men fordi risiko kan være svær at vurderede 

nogle gange, så har pengeinsti tutterne også store kapitalbeholdninger til  at kunne 

modtage finansielle tab,  hvis de skulle undervurderet en finansiel risiko. (European 

Central bank, 2019)  

I modsætning til  finansiel risiko så er hvidvaskningsrisiko en helt anden type risiko, 

da man ikke kan have en ”forsikring”  for den type risiko, som en kapitalbeholdning 

er i  forbindelse med finansiel  risiko. Så  efter at der er blevet sat  fokus på hvidvask  

problematikken i  det  nationale og internationale  samfund, så er antallet  af  

offboardinger der bliver indberettet  til  myndighederne steget voldsomt. Compliance 

er i  dag blevet et  meget stort  område i  pengeinstitutterne,  og der bliver investeret 

adskillige milliarder i området, og det kan man  se ved at Danske Bank eksempelvis 

har investeret 2,5 milliarder i  2019 alene (FinansWatch:1,  2019).  Fra den synsvinkel  

er det  meget interessant at kigge på risikovurderingerne bag det voldsomt stigende 

antal offboardninger med tilhørende indberetning til  Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). I nedenstående figur 1 fra Finans 
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Danmark kan man grafisk se det antal kunder som p engeinstitutterne indberetter i 

Danmark, og det  stiger fra år til  år.  

Figur 1  -  Ud vikl ingen  a f  i ndberetn ing er  f ra  bankern e 3 

 

På baggrund af ovenstående og fordi hvidvasklovgivningen gentagende gange 

nævner samfundsansvaret,  vælges synsvinklen på denne afhandling t il  at  være 

Danmark i  et samfundsperspektiv.  

 

Overordnet er denne afhandling delt op i forskellige dele , der t il  sidst bliver en hel.  

I kapitel  3 er der en økonomisk analyse, der svarer på de t økonomiske delspørgsmål 

i problemformuleringen , og i kapitel 4 er der en ju ridisk analyse der svarer på det 

juridiske delspørgsmål i problemformuleringen. I kapitel 5 arbejdes der så med en 

integreret  analyse af delkonklusionerne fra kapitel 3 og 4, og konklusionen af denne 

afhandling er i kapitel 6 og svarer på den overordned e problemformulering.  

 

 
3 Figur 1 - Statistik fra Finans Danmark https://finansdanmark.dk/toerre-tal/institutter-filialer-

ansatte/kriminalitet/hvidvask/ 

https://finansdanmark.dk/toerre-tal/institutter-filialer-ansatte/kriminalitet/hvidvask/
https://finansdanmark.dk/toerre-tal/institutter-filialer-ansatte/kriminalitet/hvidvask/
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I Kapitel 2 vil der blive forklarer hvordan hvidvask har en indvirkning på samfundet, 

da der er mange der negligerer konsekvenserne af hvidvask . Da de er så langt væk 

fra konsekvenserne af den kriminelle handling der ligger bag de fi nansielle aktiver 

der skal hvidvaskes. Så der vil  blive forklaret  om hvidvask, og konsekvenserne for  

samfundet som helhed, og hvor stor en indflydelse det har på samfundet generelt.  

 

I Kapitel 3 analyseres og forklares de inkluderede økonomiske risici og 

konsekvenser heraf igennem en økonomisk analyse .  De konkrete økonomiske risici  

der forklares,  bliver også belyst  i  forhold til  offboarding . Der forklares også hvordan 

man analysere de økonomiske risici i  forhold ti l  risk model, og hvordan der hele 

tiden bliver analyseret og justeret på de enkelte risikofaktorer, for at mitigerer de 

enkelte økonomiske risici.  

 

I Kapitel 4 forklares og analyseres de juridiske konsekvenser i  forhold t il  

hvidvasklovgivningen med hensyn til  risiko for hvidvask , og hvilke begrænsninger 

der er i  forhold offboarding af kunder.  Der bliver også analyseret og kigget på 

fænomenet der er de-risking, og hvilke konsekvenser det kan have for samfundet 

som helhed.  

 

I Kapitel 5 sammenfattes del konklusionerne fra kapitel 3 og 4 og her ved kan der 

dannes en samlet,  konkret  og integreret  analyse af konsekvenserne ved offboarding 

i forhold til  de økonomiske risici , og hvidvask risiko fra en både økonomisk og 

juridisk perspektiv.  

 

1.4.2  Risk management teori & metode  

Alle folk laver risk management i  deres dagligdag, men fordi vi  er så vant ti l  det , så 

tænker vi  ikke over det.  Eksempelvis når folk vælger at kører med cykelh jælme eller 

købe en forsikring, et andet  er eksempelvis når den danske sundhedsstyrelse kan se 

at der er et meget voldsomt virus udbrud i et andet land i verden, og det ser ud til  at  

sprede sig ti l  andre lande, at den  danske sundhedsstyrelse så  vælger at advare 

regeringen om at de skal til  at lave ti ltag for at minimere smittespredningen når den 

rammer landet,  og at  der er en risiko for at  man kommer til  at  mangle værnemidler 
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og håndsprit .  Så der allerede nu lægge ordre ind på at indkøb af håndsprit  og 

værnemidler til  sygehuspersonalet  der kommer til  at være i første række i kampen 

mod virusen.  På samme måde byggede man også høje mure rundt om byer i tusindvis 

af år, fordi der var en risiko for at man ville blive angrebet, og  dette var en måde at  

håndterer /  imødekomme (manage) den risiko. Så man kan argumentere for at risk 

management er at kigge ud i fremtiden på , hvad der er en risiko for  der kommer t i l  

at ske,  og så lave en vurdering ud fra ens erfaringer, på hvad der kan  gøres for at 

mitigere den risiko.  

 

Risk management, broadly understood, is  any activity that an organization 

undertakes to deal with future uncertainties  (Miller,  2019)  

 

Risk management er ikke noget man gør en gang og så lader det  køre som det nu 

køre.  Risk management er en proces som er kontinuerlig,  og som udgangspunkt kører 

hele t iden, men der er formentligt mange risici i  eksempelvis en virksomhed, og de 

vil løbende blive vurderet  og rangeret ud fra parametre,  der er vigtige for 

virksomheden under punktet  ”vurdering af risiko” ,  for at sørge for at virksomheden 

mitigerer de mest presserende risici først .  

 

Figur 2  -  Ri sk  model  f ra  faget  Compl ian ce i  den  f in ansie l l e  sektor  (CBS)  
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Som man kan se i  figur 2, så er der 5 faser af risk management, før at  minimere en 

risiko for en form for trussel.  Der bruges to eksempler,  et der omhandler hvidvask(1) 

og et der omhandler covid-19 pandemien(2) t il  at forklare trin for trin.  

 

Identificering af iboende risici  

1) Pengeinsti tutterne identificerer at der er en øget risiko for at  de kan blive udnyttet  

til  hvidvask og skatteunddragelse  

2) Sundhedsstyrelsen identificerer at  der er en ny trussel  i  form at en ny virus som 

der er i udbrud i Kina.   

 

Vurdering af risiko  

1) Pengeinstitutterne vurderer  ud fra rapporter  fra eksperter, og egne undersøgelser 

hvor stor risikoen er for at pengeinstituttet  kan blive udnyttet ,  og derfor også risiko 

for store bøder.  

2) Sundhedsstyrelsen vurderer ud fra rapporter fra Kina at denne nye virus er meget 

smitsom, og virussen er også begyndt at sprede sig til  andre områder og lande.  

 

Politikker, procedurer og kontroller   

1) Ledelsen i pengeinstituttet  bliver informeret  omkring risikoen. Der bliver forelagt 

ledelsen forslag til  politikker, procedurer og  kontroller der skal iværksættes  for at  

mitigere risikoen for at  pengeinstituttet  bliver udnyttet til  hvidvask og 

skatteunddragelse.  

2) Sundhedsstyrelsen informerer regeringen om denne nye virus, og at  der er en stor  

risiko for at dette komme til landet, og Sundhedsstyrelsen kommer med forslag ti l  

politikker, procedurer og  kontroller der skal  iværksættes for at forberede landet og 

reducerer smittefaren.  

 

Mitigering: Implementering og udførel se i  driften  

1) Ledelsen i pengeinstituttet  vælger at implementere de forslåede politikker,  

procedurer og kontroller der skal til  for at mitigere at pengeinstituttet  bliver udnyttet 

og potentielt får store bøder  
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2) De forskellige politikker, procedurer og kontroller som sundhedsstyrelsen har 

anbefalet  regeringen bliver udført,  og lan det bliver effektivt lukket ned.  

 

Kontrol og løbende vurdering af effektivitet  

1) Pengeinstituttets  håndtering af risikoen bliver løbende overvåget og vurderet, 

desuden kommer finanstilsynet også på kontrolbesøg. 

2)  landets håndtering af virus pandemien bl iver døgn overvåget, og der bliver 

løbende vurderet,  om det er godt nok, eller om der skal implementeres nye tiltag.   

 

Dette er en proces der kører  kontinuerligt,  hvor man hele tiden evaluerer og vurderer  

effektiviteten af de t iltag man har lavet for at bekæmpe den risiko man er oppe i  

mod. 

 

1.4.2.1  Økonomiske risiko typer  

I denne afhandling kigges der på syv risiko typer,  Strategisk, Operationel, Finansiel , 

Compliance, Juridisk, Teknologisk og Renommé. Det vigtige at forstå ved de 

forskellige økonomiske risici, er at  de fleste af dem godt kan ske på samme tid, og 

pga. samme udfordring. Eksempelvis kunne en leverandør gå konk urs, og fordi du 

har forudbetalt  penge til  leverandøren, så er der en finansiel risiko, men fordi at han 

også skulle leverer materialer til  din produktion, så er der også en operationel risiko, 

og man kan ikke undgå en juridisk risiko når man er nød ti l  at  skulle skuffe sine 

kunder da man ikke kan leverer sine produkter , plus at man skal have penge ud af et 

konkursbo. Desuden er der også en risiko for at  skade virksomhedens renommé pga. 

produkterne ikke bliver leveret til  kunderne , og det hele skader strategien i 

organisationen.    

 

1.4.2.1.1 Strategisk risiko  

Er når der er en risiko for at  ens organisations strategi kan blive berørt af noget 

udefrakommende, og med det menes der at det  ikke selv er organisationen der tager 

beslutningen om at ændre strategien eller at ri sikere den planlagte strategi, men at  

det eksempelvis kan være en kunde, en konkurrent, eller noget helt  tredje der kan 

forårsage en strategisk risiko i  organisationen. Et eksempel kunne være at man har 
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en strategi i en virksomhed hvor man ønsker at opkøbe  en mindre konkurrent i stedet 

for kun at vokse organisk, men man finder ud af at virksomhedens største 

konkurrent,  har planer om at gå ind i  buddet om at købe den mindre konkurrerende 

virksomhed som virksomheden havde udset  sig som et opkøbs mål. Og det e r en 

strategisk risiko og kan true  virksomhedens strategi om at opkøbe andre 

virksomheder.    

 

1.4.2.1.2 Operationel risiko 

Operationel risiko er når en virksomheds operationelle formåen kan være truet  af en 

risiko som kan være både interne og eksterne . Eksempelvis kan det være fysisk 

operationel udfordring, hvor en maskine ikke fungerer som d en skal, eller en 

leverandør ikke kan levere nogle materialer der skal bruges i  virksomheden for at  

virksomhedens kan producerer et produkt,  eller det kan være systemer som svigter,  

eller arbejdsprocesser som ikke fungerer ordentligt. Så som der kan forstås ovenfor,  

så kan operationelle  risici udspringe fra mange forskellige punkter.  En alvorlig 

operationel risiko kan og vil typisk forårsage en alvorlig finansiel  risiko, der videre 

kan påvirke muligheden for at  risici  eskalerer.  Det er derfor  meget farligt  at  ignorere 

en operationel risiko , da det  ofte kan være den første der igangsætter  flere.     

 

1.4.2.1.3 Finansiel risiko 

Finansiel risiko er ofte et  biprodukt af andre udfordringer,  men kan godt være den 

første udfordring, ved eksempelvis at  organi sationens pengeinstituttet  pludseligt 

sænker organisationens kassekredit,  el ler renterne stiger, eller at  man har indgået 

swaplån der pludseligt gør virksomheden teknisk insolvent. Der kan argumenteres 

for, at  finansiel risiko er den risiko der kan gøre den største skade , da alle andre 

risici bliver ligegyldige hvis virksomheden er gået  konkurs .  

 

1.4.2.1.4 Compliance risiko  

Compliance risiko er når der er en risiko for at man ikke er ”c ompliant” med 

overholdelse af  regler eller efterl evelse af retningslinjer  som er udstukket af 

myndighederne, så som love og krav ti l  virksomhederne. Og her er det vigtigt at  

forstå at man også kan være ”non -compliant” selv om man overholder loven, men 

hvis man mangler at have implementeret interne retnin gslinjer og processer for 
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hvordan organisationen skal overholde de gældende love og krav. Ofte når man 

tænker compliance risiko, så tænker man på hvidvask, skatteunddragelse eller 

terrorfinansiering. Men man kan faktisk også være non-compliant hvis man som 

eksempelvis en landbrugsvirksomhed, ikke har styr på processerne omkring 

modtagelse eller afsendelse af landbrugs råvarer som korn eller foder.  Så ligesom 

med de andre risici  så kan compliance risiko udspringe både på grun d af interne 

forhold, men også på grund af eksterne forhold, som kunder og leverandører.  

 

Processen omkring compliance kan man se som en tretrins raket hvor det  første trin 

er at  organisationen skal finde ud af hvilke love og regler som organisationen skal  

følge.  Det andet trin er selve arbejdet,  da organisationen ska l have udarbejdet 

interne retningslinjer og processer for hvordan organisationen skal overholde de 

gældende love og regler .  Man kan fristes t il  at  sige at Compliance dække r over hele 

processen fra hvordan man laver interne retningslinjer, til  hvordan de overholdes og 

håndhæves.  

 

Når man som organisation arbejder med compliance, så er der nogle spørgsmål 

organisationen skal st ille sig selv,  og skal finde svar på. Og de er ne denstående:  

 

-  Hvilke love og regler er relevante for organisationen?  

-  Hvordan har organisat ionen tænkt sig at  overholde disse love og regler?  

-  Hvordan kontrollerer organisationen at  reglerne bliver overholdt?  

-  Hvordan og i  hvilken kapacitet  har  organisationen mulighed for  at  rapportere t i l  

t i lsynsmyndigheden at  gældende love og regler overholdes?  

-  Hvorfor bliver det  udført  på den måde i  organisationen?  

-  Hvordan kan organisationen forbedre de interne retningslinjer  og processer  i  

fremtiden? 

-  Hvordan bliver det  s ikret  at  organisationen ikke bliver,  el ler kan udnyttes af  

kriminelle elementer i samfundet?  

 

Organisationen skal nu gennemføre det tredje og sidste trin som er at de interne processer hvordan 

man har valgt at planlægge, organiserer og konkret udfører hele compliance arbejder, og det skal 

naturligvis dokumenteres i detaljer. Det er meget vigtigt med dokumentationen af processerne da de 
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skal bruges af medarbejderne til at sikre at alle retningslinjerne for compliance bliver overholdt. Men 

dokumentationen skal også bruges i tilfælde af at tilsynsmyndighederne kommer på besøg og ønsker 

at kontrollere at organisationen er compliance i forhold til gældende love og regler.   

 

1.4.2.1.5 Juridisk risiko 

Juridisk risiko er meget i ntegreret i  compliance risikoen, da det omhandler at leve 

op til  gældende lovgivning og krav, et eksempel på dette kunne være GDPR, men 

også noget så simpelt som at leve op til  reglerne om arbejdsmiljø, og HR-jura. Hver 

gang en virksomhed laver en aftale eller et køb/salg,  så er der en eller form for Jura 

inde over.  

  

1.4.2.1.6 Teknologisk risiko  

Teknologisk risiko kan komme fra mange sider i dag . Der kan bl.a.  argumenteres 

for,  at  sociale medier er en teknolog isk risiko, når de såkaldte ”shitstorms” 

eksploderer på sociale medier hvis de ikke bliver håndterer korrekt. Men teknologisk 

risiko kan også være risikoen for at  blive ramt af et  hackerangreb, som i 2017 da 

Mærsk koncernen blev ramt af et  globalt hackerangreb som de estimerede vil  koste 

virksomheden mellem 1,3 til  1,9 milliarder kroner (Danmarks Radio:2,  0217) . Den 

teknologiske risiko bliver vigtigere og vigtigere jo mere samfundet udvikler sig 

digitalt .  Teknologisk risiko er i allerhøjeste grad en reel risiko , som man ikke må 

undervurdere.  

 

1.4.2.1.7 Renommé risiko 

omhandler risikoen for at organisationens renommé /  omdømme lider skade. Et godt 

renommé kan være meget afgørende for om en organisation eller virksomhed har 

succes eller ej, og risikoen for skade på renommé kan komme både internt og 

eksternt  fra,  da en kunde kan være skyld i at skade en virksomheds renommé, fordi 

kunden måske føler sig dårligt  behandlet  eller har en anden motivation for at ønske 

at  skade virksomhedens renommé. Der er et ny fænomen der er kommet frem her de 

senere år,  hvor en virksomhed kan blive ramt af en ”shitstorm”, og det  er når mange 

kunder brokker sig over en virksomhed, og det er ofte på sociale medier, hvor det  

kan ”eksploderer mellem hænderne” på virksomheden hvis de ikke straks tager sig 

at klagerne, eller er opmærksomme på brokken fra  brugerne online.  I forbindelse 
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med en shitstorm så er det ikke nødvendigvis kunder, men kan godt bare være online 

brugere der føler sig fortørnet over noget som virksomheden har sagt eller gjort.  

Men de senere år har også set  et  andet nyt udtryk og det er  ”Fake news”, og der er 

naturligvis to sider af fake news, og den ene er når en der bliver anklaget for at have 

gjort eller sagt noget udråber dem som oplyser samfundet om det, som ”fake news”  

fordi  det ikke passer personen eller virksomheden at  blive kædet sammen med de 

udtalelser.  

 

En stor del  af  debatten om falske nyheder har handlet  om den amerikanske præsident 

Donald Trump. Dels fordi det har vist sig, at falske nyheder med påstande om hans 

modkandidat Hillary Clinton blev brugt t il  at påvirke vælgerne under valgkampen 

til  Donald Trumps fordel. Men også fordi Donald Trump selv flit tigt har brugt 

begrebet til  at  beskylde medierne for usande påstande, når de har bragt kritiske 

historier, der ikke passede ham. På sin twitter profi l har han flere gange anklaget 

medierne for at have en hadefuld dagsorden baseret på falske nyheder. F.eks. 

tweetede han i sommeren 2017 følgende:  De falske nyhedsmedier har aldrig 

tidligere taget så meget fejl eller været så beskidte. Bevidst ukorrekte hi storier og 

falske kilder,  der skal underbygge deres ”hadefulde dagsorden”  (Faktalink, 2019)  

 

Så der er også reelle ”fake news”, det vil sige hvor folk spreder usandheder  og løgne 

for at  skade eller støtte en  person eller en virksomhed som man så om Hillary Clinton 

i præsidentvalgkampen i USA i 2016.  

 

1.4.3  Juridisk teori & metode  

For at kunne vurderer,  i  hvilket  omfang at det  er muligt  at  offboarde en kunde der 

er mistænkt for at udøve hvidvask, skatteunddragelse eller terrorfinansiering, så 

anvendes der primært Internationale retslige anbefalinger i form af FATF 

anbefalingerne (FATF, 2019) , og EU retslige i form af hvidvaskningsdirektivet  

(AMLD4, 2017) , og naturligvis  national lovgivning i form af hvid vaskningsloven  

(Retsinformation:1, 2019) . Jævnføre min afgrænsning har jeg valgt at fokusere på 

hvidvasklovgivningen i denne afhandling, da afhandlingen da ellers potentielt vil  

vokse forfatteren af hænde.  
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Da kapitel  5 i  hvidvaskningsloven der indeholder §§25 -30 er de mest relevante i  

forhold t il  offboarding er der redegjort  for disse, for at  give læseren en forståelse 

af den juridiske baggrund der b liver analyseret  ud fra.  

 

1.4.4  Compliance teori og metode 

Compliance teorien og metoden i denne afhandling vil være én del økonomisk og én 

del juridisk metode og teori. Derfor vil der være aspekter af både jura og økonomi i  

den integrerede del af afhandlingen h vor der vil blive brugt en Compliance model, 

der har til  hensigt  at  forklare processen omkring ti lblivelsen af compliance 

risikovurderinger,  og hvordan processen starter forfra hele t iden. Det er en vigtig 

pointe at compliance modellen er en cirkel , da risici  kan være lidt et  bevægeligt  mål 

og hurtigt  kan skifte,  og metoden og analyserne af de forskellige risici  er nød t til  at 

blive justeret og blive vurderet på ny.  

 

1.5  Begrebsafklaring 

Offboarding  –  Offboarding sker når en eksisterende kunde forlader en finansiel  

institution enten frivilligt ,  eller bliver bedt om at finde en anden finansiel institution 

hvor den nuværende finansielinstitution kan overføre kundens midler ti l .  Det betyder 

ikke at kunden får udbetalt alle sine penge i kontanter, men får at vide at de skal 

finde en anden finansielinstitution at være kunde i ,  så den afgivende 

finansielinstitution lader en anden finansielinstitution overføre midlerne, og 

eventuel gæld som kunden måtte have hos afgivende finansielle  institution.  

 

Onboarding  –  Onboarding sker når en juridisk entitet  ønsker at  blive kunde i en 

finansielinstitution, og der for ønsker at  blive onboarded. Hvis den finansielle 

institution ønsker den juridiske entitet  som kunde, så går den finansielle institution 

i gang med onboarding processen. Den indeholder en Customer Due Diligence 

(CDD), inklusive kundekendskabsprocedurer (KYC) hvor den finansielle institution 

undersøger den nye kunde, for at finde ud af om de ønsker af onboarde kunden. 

Kundens historie omkring deres Source of Wealth,  altså hvordan de har tjent  deres  

formue bliver trykprøvet, og der bliver undersøgt hvordan  kunden kommer til  at gøre 
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brug af banken. Så hvilke transaktioner det kan forventes at kunden kommer til  at 

modtage og sende ud fra deres konti.  

 

Kundekendskabsprocedurer (KYC) –  Kundekendskabsprocedurer (KYC –  ”Know 

your customer”) blev første gang introduceret i  Palermo konventionen i år 2000, 

men fordi der i Danmark er meget til lid borgerne imellem, så blev kundekendskabs  

procedurerne ikke fulgt  ordentl igt . I 2015 kommer det 4 hvidvasknings direktiv 

(AMLD4), og her bliver kundekendskabs  procedurerne udpenslet,  men Danmark fik 

i 2017 adskillige påbud efter at FATF-organisationen har været på inspektion. FATF 

indskærper i  deres 238 siders rapport  at  Danmark simpelthen ikke  gør det godt nok. 

Der er sket  meget fra Danmarks side for at forbedre KYC siden (FATF:1, 2017) 

 

Source of funds (SoF)  –  “Source of funds” er et  samlet udtryk for al le de faste 

indtægter som en kunde får .  Et scenarie kan være at en kunde  får en fast lønindtægt 

på 20.000 DKK fra et arbejde hver måned, men også er med i  en bestyrelse og hvert  

kvartal  får 4.000 DKK, og så får kunden også udbytte fra aktier som ligger rimeligt 

fast på 22.000 DKK årligt,  og til  sidst får kunden det skatt efri gavebeløb af både sin 

far og mor årligt  67.100 DKK (2020).  De 4 beløb vil  så være kundens sou rce of 

funds. Og i forbindelse med at man kigger på kundens indtægter, så kigger man 

naturligvis på hvor de kommer fra, at de ikke kommer fra kriminelle - personer eller 

aktiviteter.  Så skåret  helt ind til  benet er Source of funds alle faste indtægter.   

 

Source of wealth (SoW ) –  “Source of wealth” er kundens formue, dvs. hvor stor er 

kundens formue og hvor stammer den fra?  

SoW bliver lavet i  forbindelse med kundekendskabsproceduren (KYC), både når man 

onboarder en kunde, og når man laver ”ongoing due dilligence”, som er den  løbende 

årl ige undersøgelse af ens kunder.  

 

Transaktionsanalyse  –  Transaktionsanalyse er et  analyseredskab som de finansielle 

institutioner bruger for at kon trollere om kunden nu også bruger banken som det 

forventes,  og for at  se om der er nogle transakti oner som falder uden for kundens 

handlemønstre, og derved om der er nogle mistænkelige transaktioner. Der er ingen 
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officiel  måde at lave en transaktionsanalyse  på, og da det ikke er en mulighed at  

kontrollere samtlige transaktioner, da medarbejderne aldrig ville blive færdige, så 

bliver der brugt den risikobaserede tilgang som betyder at  man forklarer outlineres 

og mistænkelige transaktioner.  

 

De-risking  –  De-risking er når finansielle institutioner som f.eks. banker vælger at  

offboarde kunder fordi det  er dyrt at  have en stor compliance organisation som skal 

sidde og holde øje med sådanne kunder hvor kunden (erhvervskunder)  eksempelvis 

arbejder inden for et forretningsområde som har større risiko for at  være involveret  

i ,  el ler modtage penge fra andre virksomheder eller personer som er involveret  i  

hvidvask eller måske endda terrorfinansiering. Kunden der bliver offboarded 

behøver ikke være en aktiv deltager i den kriminelle aktivitet . Sådanne kunder kan 

f.eks. være velgørende organisationer, som måske hjælper lokalbefolkningen i det  

område hvor en kriminel organisation operere, og de kriminelle laver så donationer 

til  den velgørende organisation så de hjælper lokalområdet, og måske ha r den 

velgørende organisation mulighed for at få fat  i  materialer eller ting som de 

kriminelle ikke kan, og de st jæler det så fra den velgørende organisation. 

Virksomheder der de-riskes kan også være normale virksomheder som bare operere 

i høj risiko lande, og udfordringen ved at de smides ud af bankerne eller bankerne 

ikke vil  låne dem penge, er at hv is virksomhederne ikke kan låne fra det hvide 

etablerede finansielle marked, så bliver de tvunget til  at  låne fra de mere lyssky 

finansielle markeder, eller mindre banker som ikke har så mange medarbejdere ti l  

at holde øje med kundernes transaktioner,  og g øren og laden.  

 

Som professor Rose skriver i hans videnskabelige art ikel om de -risking, så vurderer 

bankerne simpelthen at risikoen for at  der kan vær e udfordringer med en given kunde 

er for stor, og så er det lettere at  afvise kunden før de kommer ind i pengeinstituttet  

end at skulle holde øje med kunden, og risikere skade på omdømme eller måske 

endda bøder, hvis der er noget der ikke bliver opdaget. (Kalle Johannes Rose, 2019)  
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Customer Due Diligence (CDD)  –  Customer Due Diligence (CDD) er forkortelser 

for den rapport som finansielle institutioner laver i forbindelse med onboardingen 

af en ny kunde, hvor de gennemgår kundekendskabsprocedurene  (KYC), og finder 

ud af hvor kundens Source of funds,  og Source of wealth kommer fra, og hvordan 

kunden har tænkt sig at  bruge bankens produkter.  

 

Ongoing Due Diligence (ODD)  –  Ongoing Due Diligence (ODD) er forkortelser for 

den rapport  som finansielle institutioner laver i  forbindelse med en årlig 

gennemgang af kunderne, hvor en AML Specialist  undersøger en eksisterende kunde , 

for at finde ud af om kundens situation har ændret sig, og om kunden bruger banken 

som vi forventer.  Desuden kigges der også på kundens Source of funds og Source of 

wealth, og om der er noget der har ændret sig  siden kunden, blev onboarded. 

Kundens transaktioner kigges også igennem for at se om der er nogle afvigelser fra 

hvad der er forventet  brug af banken. Så ree lt bliver der lavet en ny 

kundekendskabsprocedure (KYC) årligt.   

 

Enhanced Due Diligence (EDD)  –  Enhanced Due Diligence (EDD) er udvidet 

kundekendskabsprocedurer (KYC) og transaktions monitorering, som 

organisationen FATF kræver at  finansielle institutioner skal kunne lave i  forbindelse 

med at de har kunder som indbefatter både private personer og legale entiteter som 

vurderes at være høj risiko kunder, der eksempelvis  sender/modtager penge fra høj 

risiko lande hvor der er en højere risiko for at  pengene der er involveret,  i  en legal 

handel kan stamme fra kriminelle hverv. Organisationen FATF har skrevet om dette 

i deres anbefaling nummer 19.  (FATF, 2019)       

 

Transaktions monitorering  –  Transaktions monitorering er selve overvågningen af 

alle transaktioner der sendes og modtages af kunder i  en finansiel institution. Når 

en transaktion (1) virker mistænkelig ,  (2) bliver sendt eller modtaget fra en 

sektioneret  enti tet , (3) ikke kan forklares , eller (4) falder uden for normalen, så 

bliver transaktionen stoppet, og efterforsket for at finde ud af om der er en lovlig 

forklaring på hvorfor transaktionen skal udføres. Kunden vil  også blive afkr ævet  

dokumentation for, hvorfor denne transaktion er lovlig og derfor skal udføres.  
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Kapitel 2: Hvad er hvidvask og hvorfor er det et samfundsansvar?   

Hvidvask er en nødvendig ulovlig handling for at  kriminelle kan opnå økonomisk 

gevinst ved profitskabende kriminel aktivitet. Finansielt udbytte fra kriminelle 

handlinger omtales også som sorte penge. Disse penge skal ”vaskes hvide”, hvorved 

oprindelsen maskeres således,  at pengene kan anvendes t il  køb af diverse aktiver 

etc.   

Hvidvask defineres i  hvidvaskloven §3 som:  (Retsinformation:1, 2019)    

1.  Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte 

eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.   

2.  Uberettiget at skjule, opbevare, transportere,  hjælpe til  afhænde lse eller på 

anden måde efterfølgende virke til  at  sikre det økonomiske udbytte eller 

midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.  

3.  Forsøg på eller medvirken til  sådanne dispositioner  

Processen, hvorved de sorte penges oprindelse maskeres,  således at pengene 

fremstår som ”hvide” eller lovlige, består ud fra udviklet teori af tre trin:   

1) Anbringelse, 2) Sløring, 3) Anvendelse.  

 

Figur 3 - Hvidvask processen 

 

Anbringelse:  Udbytte af kriminelle aktiviteter anbringes med det formål at mind ske 

mistænkeligheden ved deres oprindelse for diverse retshåndhævende agenturer.  

Anbringelse kan for eksempel finde sted ved at sorte penge indskydes i det 

finansielle system –  her eksempelvis et  pengeinstitut .   

 

1 
Anbringelse

2        
Sløring

3 
Anvendelse
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Sløring:  Formålet  med sløring er at vanskeliggøre m uligheden for, at udbytte fra 

kriminelle aktiviteter kan ledes tilbage ti l  deres oprindelse.  Sløring finder ofte sted 

via en række komplicerede banktransaktioner til  forskellige banker. Disse 

transaktioner finder sted nationalt såvel som intern ationalt.  

 

Anvendelse:  Det tredje og sidste trin er Anvendelse. I mange tilfælde er de t her ikke 

længere muligt  at  skelne mellem de sorte penge, der er blevet indskudt og mixet i  

det finansie lle system og almindelige ”lovlige” penge. Ved dette stadie komme r 

udbyttet  fra de kriminelle aktiviteter t ilbage ti l  de kriminelle gerningsmænd i form 

af eksempelvis fysiske aktiver eller finansielle midler,  hvilket  modtages af 

afsendere,  der enten er ell er blot  fremstår som legitime. Gerningsmændene kan 

modtage fysiske aktiver og/eller midler fra legitime virksomheder, der handler i 

overbevisning om, at  der forelægger en legitim forretningshandel.  

 

Figur 4  -  Hvid vask i  pra ks is 4 

 

 
4 Figur 2 er fra https://anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask 

https://anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask
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2.1  Hvidvasks påvirkning på samfundet  

Der er mange der ser hvidvask som en ”white collar crime” (Banditter i  habitter) og 

ikke som en decideret rigtig kriminel handling, hvor folk kommer til  skade fordi det  

næsten er normen i samfunde t. Når en håndværker modtager sort  betaling for at 

udføre en arbejdsopgave, så kan han fif le lidt med tallene, og få pengene ind i 

regnskabet, eller hvis det kun er få nogle tusind kroner, så bruger han bare pengene, 

vedsiden af hans hvide penge til  at betale for  hverdags udgifter. Og forfatteren af 

denne afhandling har da også tænkt at det da ikke var så slemt, og det er jo er så lidt 

penge .  Men man glemmer alle de andre kriminelle handlinger som ikke ”bare” er  

den lokale håndværker der l ige tjener et  par hundrede ekstra.  De k riminelle 

handlinger omfatter men er ikke begrænset til  Narkokriminalitet , 

pædofilikriminalitet,  sanktionerede krigshandlinger, prostitution, brug af 

børnesoldater, menneskesmugling, generelt misbrug af kvinder, tyveri , vold og 

trusler.  Og der er mange fle re. Men alle de handlinger l igger i  ”skyggesiden” af 

samfundet, og så det  er ikke noget som borgerne i samfundet normalt  ser,  men det 

har en kæmpe indflydelse på økonomien. For at sætte lidt tal på, så estimere United 

Nations at  beløbet der bliver hvidvask et årligt  i  gennemsnit  ligger på omkring 2 -5% 

af verdens totale BNP, og det svarer t i l  mel lem 800 og 2.000 milliarder dollars 

(United Nations:1,  2019) .  Men faktisk lavede FNs kontor til  bekæmpelse af 

narkotika og kriminalitet (UNODC –  United Nations Office on Drugs and Crime ) en 

rapport  i  2011, omhandlende året 2009, og der estimerede de at alene narko karteller 

stod for 1.600 milliarder dollars eller 2.7 % af verdens BNP  det år, men hvis man 

tog anden kriminalitet med, så kom man op omk ring 2.100 milliarder dollars hvor 

omkring 70% af det  ville blive hvidvasket igennem den f inansielle sektor. (United 

Nations:2,  2011)  

 

The UNODC report suggests that all criminal proceeds, excluding tax evasion, 

would amount to some US$ 2.1 trillion or 3.6 per cent of GDP in 2009 (2.3 to 5.5 

per cent).  Out of this total , the proceeds of transnational organized crime - such as 

drug trafficking, counterfeiting, human trafficking and small arms smuggling - 

would amount to 1.5 per cent of global GDP, 70 per cent of which would likely have 

been laundered through the financial  system  (United Nations:2, 2011)  
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2.2  Terrorhandlinger  

At hvidvask og terrorisme er kædet sammen, kommer næppe som en overraskelse, 

da terrorisme også koster penge at udføre og skal finansieres, men da det er de 

færreste terrorister der har almindelige lønmodtager jobs .  Så skal pengene komme 

et sted fra,  og de kommer fra kriminelle handlinger,  og skal  derfor hvidvaskes, så 

myndighederne ikke får færten af terroristerne ,  før de kan få udført  deres  

forfærdelige gerning.  Og det er da derfor heller ikke for forfatteren af denne 

afhandling overraskende at  terror og terrorisme er nævnt flittigt  i  

hvidvaskningsloven, mere præcist er den nævnt 68 gange igennem loven, og 

tilhørende bilag.  Nedenfor kan man se definitionen på terrorisme i  

hvidvaskningsloven.  

 

Hvidvaskningsloven §4.  - Ved finansiering af terrorisme forstås i  denne lov 

finansiering af  terrorisme som defineret  i  straffelovens § 114 b, for så vidt angår 

handlinger omfattet af straffelovens § 114. (Retsinformation:1, 2019)  

 

Der blev især sat  et  fokus på hvidvask og 

terrorfinansiering efter terrorangrebet i  

New York, den 11. september 2001.  

Selvom det godt nok var gået  i  den 

rigtige retning med bekæmpelse af 

hvidvask og terrororisme med Palermo 

konventionen i  år 2000, men efter 

terrorangrebet i New York, så gik USA i 

offensiven omkring terrorister og 

Security Counsel Resolution 1373 blev 

introduceret, som havde til  formål at styrke 

verdenssamfundets indsats meget mere end hidti l,  og alle finanser der bare så meg et 

som formodentligt på nogen måde relaterede til  terrorisme skulle fastfryses og 

undersøges og hvis der vár en relation, så var det  strafbart.  Internationale lister med 

eftersøgte og mistænkte skál deles og alle mistænkt e terrorister på listerne skál  

udleveres samt,  alle deres midler og aktiver skal  fastfryses og konfiskeres.  Til  sidst 

Figur 5  -  Foto:  A idan  Bartos  -  no  

copyr igh t  -  h t tps : / /unsp la sh .com/  
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så skulle al sikkerhed intensiveres, og det var da også det man så i lufthavne og ved 

grænser,  nu blev der brugt massive ressourcer på sikkerhed og forebyggelse.  

 

2.3  Bankernes rolle  

Bankernes rolle er essentiel i  bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering , den 

starter så snart at en juridisk entitet ønsker at blive kunde i banken, da banken så 

udfører en CDD (Customer Due Diligence) i forbindelse med onboardingen af 

kunden og i den forbindelse gennemføres også kundekendskabsprocedurer (KYC), 

Source of Funds (SoF) og Source of Wealth (SoW), når kunden så er færdig 

onboarded, så bliver der løbende lavet transaktions monitorering på kundens 

transaktioner. Og der bliver lavet en årlig Ongoing Due  Diligence (ODD), eller hvis 

det  er en avanceret  kunde eller der findes noget, så laves der Enhanced Due 

Diligence (EDD). I  forbindelse med ODD eller EDD, så laves der også en 

transaktionsanalyse hvor alle kundens tran saktioner bliver kontrolleret  så 

pengeinsti tuttet  er sikker på at der ikke er transaktioner der er involveret  i  hvidvask, 

skatteunddragelse eller terrorfinansiering.  

 

Kapitel 3: Økonomisk analyse 

Baggrunden for dette kapitel er at give læsere et indblik i analysen af de primære 

økonomiske risikofaktorer som givetvis opstår i et pengeinsti tut, men også opstår i  

andre organisationer og virksomheder.  Samt at klarlægge hvorfor de enkelte risici 

forekommer i de makroøkonomiske miljøer , og hvad der forårsager at de enkelte 

risici  udvikler sig.  Til dette anvende s der risk management modeller og analyse af 

risiko.  Derudover bliver der også brugt compliance modellen der udspringer af 

risikomodellen.  

 

Der er i  kapitel  1 forklaret  lidt  overordnet omkring de økonomiske risikofaktorer 

der kan opstå i et  pengeinstitut,  men reelt  også i hvilken som helst  anden type 

virksomhed eller organisation. Her i  denne analyse kigges der kun på 7 

risikofaktorer, som der vurderes,  er de primære risici i  en organisation eller 

virksomhed.  
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3.1  Risikofaktorer  

I dette afsnit vil der blive analyseret  på de forskellige økonomiske risikofaktorer 

som har indflydelse på kunder i virksomheder som er underlagt hvidvaskningsloven, 

men dog primært  fra et pengeinstituts synsvinkel.  

 

3.1.1 Analyse af risikofaktorer 

3.1.1.1 Strategisk risiko  

Når der her skrives om s trategisk risiko, så er vi helt  ”oppe i  helikopteren”, og har 

det overordnede ansvar og overblik over en hel  virksomheds strategi.  Det er sjældent 

i store virksomheder, at en enkelt kunde kan true en virksomheds strategi, men det  

kan sagtens være en mulighed i en mindre virksomhed. Hvis vi kigger på de mindre 

pengeinsti tutter ude på landet, som er lokalt forankret, så kunne det sagtens true 

strategien i  virksomheden hvis en enkelt stor godsejer som har flere hundrede 

millioner i  gæld til  banken, går konkurs  og på den måde kan banken risikere at  skulle 

ændre strategi for ikke selv at gå konkurs hvis kunden er stor nok.  

Hvis man kigger på den finansielle sektor i Danmark, så har stort set alle  

pengeinsti tutter justeret  deres strategi,  efter at der var hvidvask skandalen i Danske 

Banks Estiske afdeling, og i Nordeas Vesterport afdeling. Der er meget mere fokus 

på Compliance i den finansielle sektor i dag, og det  har en kæmpe strategisk risiko, 

hvis pengeinstitutterne ikke har styr på deres compliance.  

Hvis man sidder som ledelse i et  pengeinstitut  så kan det være en meget god ide at 

lave ”Scenario planlægning” hvilket  betyder at  man som ledelse finder på alle de 

katastrofer der kan ske for virksomheden, og laver en plan og strategi for hvordan 

man håndterer sådanne katastrofer. Fordelen er at man lyn hurtigt  kan skifte 

virksomhedens strategi med en anden, og at  man allerede har vejet  fordele med 

ulemper og gennemtænkt hvad der kommer ti l  at  ske. I en katastrofe er det  essentielt 

at man kan skifte retning hu rtigt , og er agil  og fleksibel  som virksomhed.  

 

3.1.1.2 Operationel risiko  

Operationel risiko er hierarkisk under strategisk risiko, forstået på den måde at  

strateg isk risiko er ”oppe i helikopteren” og operationel risiko er på ”gulvet” hvor 

arbejdet reelt  bliver udført . Operationel risiko omhandler meget processer og 

maskiner som kan være fejlbehæftede eller ikke gennemtænkte.  I forbindelse med et 
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pengeinsti tut og compliance er det essentielt  at have styr på de operationelle 

processer.  

Det er i  det  operationelle at der er en største risiko for hvidvask  da det  er her selve 

arbejdet omkring hvidvask  foregår, og der bliver taget mange beslutninger ud fra 

erfaring og viden, af den enkelte medarbejder der eksempelvis laver en 

CDD/ODD/EDD på en kunde. Det er meget  vigtigt for de operationelle ledere i 

compliance afdelingerne at have styr på deres ”WHY”, og med det mener jeg deres 

årsag for at arbejde med compliance, fordi de bare er for at tjene penge, så kan det 

være altødelæggende, for den indsats der bliver lagt i det operationelt meget vigtige 

arbejde, med at  finde folk der laver hvidvask, skatteunddragelse og 

terrorfinansiering.  

 

“If we want to feel  an undying passion for our work, i f  we want to feel  we are 

contributing to something bigger than ourselves, we all need to know our WHY.”  

(Sinek, 2017)  

 

Pengeinstitutterne har desværre for lidt fokus på at forklare medarbejderne, hvorfor 

man skal have fokus på compliance .  Der er mange medarbejdere der ikke arbejder 

med compliance som hovedarbejdsopgave, men bliver berørt af det  fordi de får en 

ekstra opgave med at indhente informationer og deslige. Så  resultere det  i  at  

compliance bliver et meget stort irritationsmoment i  dagligdagen.   

 

"Ledelsen skal oversætte betydningen af compliancearbejdet ti l  medarbejde rne, dvs. 

gøre det meningsfuldt, for det er farligt bare at udbygge compliance, ansætte f lere 

og snakke mere om det. Det kan i stedet risikere at  skabe en regeltræthed i  en 

organisation."  (FinansWatch:2, 2019)     

 

Medarbejderne i pengeinstitutterne er de vigtigste elementer i hele den operationelle 

compliance maskine, og der for er det vigtigt at  få dem gjort passionerede omkring 

compliance!  

Der bliver investeret  utrolige summer i IT -systemer i  de danske pengeinsti tutter, og 

checklister og procedurer der skal efterleves , og opdateres på ugentlige basis ud fra 
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hvad der bliver fundet af sager. Men medarbejderne vil i  de næste par år stadig være 

det vigtigste element, da IT-systemet tager tid at udvikle . I dag ”smider  

pengeinsti tutterne mennesker efter problemet” og det kan man se ved at der bliver 

hyrer compliance folk i stort antal . De behøver ikke engang have en finansiel eller  

juridisk uddannelse,  de skal stort  set  bare kunne møde op  når det  omhandler 

efterforskning af kunder med den laveste interne riskscore .  

Grunden til  at der bliver fokuseret så meget på medarbejderne i pengeinstitutterne 

ovenfor, er fordi  de både er det  stærkeste og svageste  led i de operationelle 

processer.  Medarbejderen kan være det  stærkeste led hvis de har erfaring, og kan se 

mellem linjerne i  kundernes transaktioner,  hvor computere ikke helt er nået t il  

endnu, men dog er på vej med eksempelvis kunstig intelligens,  og mer e specifikt 

maskinlæring. Men lige som medarbejderen kan være det stærkeste led i  den 

operationelle proces, så kan medarbejderen også være den svageste, da 

medarbejderen kan korrumperes,  eller simpelthen bare ikke er oplært  godt nok. På 

den baggrund er bankerne blevet mere villige ti l  at  offboarde en kunde, på bare en 

mindre mistanke, da der er en risiko for at medarbejderne ikke er gode nok, og så 

kommer ”Better safe than sorry” devisen i benyttelse.     

 

3.1.1.3  Finansiel risiko  

De finansielle sanktioner og bøde r der kan ramme et pengeinstitut , kan være massive 

hvis pengeinstitutterne ikke har været  gode nok, til  at holde øje med deres kunder.  

Den største bøde for sager der har med hvidvask at gøre, de r har pengeinstituttet 

ING Group fået en bøde af de hollandske m yndigheder på 915 millioner dollars,  

eller omkring 5,96 milliarder kroner  (Finans.dk, 2019). Der er forventninger om at 

bøden til  Danske Bank kan blive endnu større.  

Så det er væsentligt  billigere at  investerer et  par milliarder i  at undersøge kunderne, 

end hvis man skulle betale en bøde  der er adskillige gange større. Men det har også 

resulteret  i  at pengeinstitutterne er blevet meget risikoaverse, når det  kommer ti l  

kunder med mistænkelige transaktioner,  eller generelt brug af pengeinstituttet . Så 

som statistikken i  figur 1 fra Finanstilsynet også understreg er så er der sket en 

markant stigning af underretninger, og derved også offboarding af kunder i danske 

pengeinsti tutter.  Det kan simpelthen ikke betale sig at  tage risikoen når man først  
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har fået  en mistanke om at kunden har udført  hvidvask, skatteunddrage lse eller i  helt 

grelle tilfælde terrorfinansiering.  

 

3.1.1.4 Compliance risiko 

Compliance risiko omhandler risikoen for , at et givent pengeinsti tut eller 

virksomhed generelt  ikke overholder de interne retningslinjer og processer , der er 

sat i  værk for at virksomheden overhovedet loven. Compliance  kan illustreres som 

en paraply,  som dækker over processen i at finde ud af hvilke love der har  

indflydelse på virksomheden, og dermed også holde øje med om der kommer ny 

lovgivning der har indflydelse på området. Området dæ kker også over hele arbejdet  

med at lave processer, og retningslinjer for at kunne overholde de love , som 

virksomheden opererer under. Men naturligvis også arbejdet med at holde øje med 

at de interne retningslinjer overholdes , og processerne følges. Derfor e r der 

naturligvis en del  risiko involveret i  Compliance området.  

Hvis lovene tolkes forkert eller 

processerne og retningslinjerne  

kan misforstås  af medarbejder 

der skal udføre arbejdet, og 

hvis det sker så risikere man at  

der er kunder,  som der udgør  en 

hvidvask risiko der ikke bliver 

opdaget,  el ler hvor røde flag 

ved kunderne ikke bliver 

efterforsket ordentligt.    

Mitigering af compliance risiko 

er et løbende arbejde, som man 

kan se i  f igur 6.  Men det 

betyder også at  compliance medarbejderne bliver bedr e og bedre,  for hver gang de 

er rundt i modellen, og de holder hele tiden øje med hvordan de operationelle 

medarbejdere,  der faktisk skal bruge procedurerne, forstår og udfører deres arbejde, 

fordi hvis der er misforståelser (Læs: Compliance risiko ), så må risk og compliance 

medarbejderne analysere og forsøge at mitigerer det.  

Figur 6 - Compliance model – fra faget Compliance i den finansielle sektor 
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Noget der gennemsyrer al lovgivning der har med compliance at gøre, er den 

risikobaserede ti lgang, som blev implementeret af FATF 5,  og det har compliance 

medarbejderne adopteret , og det  vil sige at compliance medarbejderne vurderer de 

forskellige risici ,  og rangerer dem, for at se på hvor store risici  der er for at bankens 

kunder,  udnytter en enkelt  identificeret r isici.  Nogle risici  kan kræve meget 

omfattende kontroller og tjek ,  for at  se om en kunde udnytter et kendt hul i systemet.  

Compliance medarbejderne bruger så den risikobaserede tilgang til  problemet, og 

vurderer her hvor meget det vil kræve , at gøre noget ved en given risiko, og om de 

skal gøre noget ved den. Hvis det  er meget dyrt  at kontrollere, og eksempelvis kan 

omfatte alle kunder,  så kan det tænkes at  det  ikke bliver kontrolleret , hvis man 

vurderer at der er lav risiko  for udnyttelse.  Med mindre at  man få udviklet et  IT-

system der kan håndterer det,  eller man vælger muligvis at lobbye politikerne for at 

få lukket hullet med lovgivning, som eksempelvis skete med ihændehaveraktier, som 

blev gjort ulovlige at  udstede, desuden fik brugen at  skattely også et  gevaldigt øget  

fokus i den danske regerings ”Skattelypakke” i 2015  (NJORD Lawfirm, 2015)  

(Skatteministeriet,  2015)  

 

3.1.1.5 Juridisk risiko 

Hvor compliance risiko kommer indefra, så kommer juridisk risiko ude fra. 

Eksempelvis hvis politikerne finder på , at lave ny lovgivning der begrænser 

bevægefriheden eller mulighederne for en virksomhed, eller nye skatter der skal 

betales.  Et eksempel på dette kunne være den bankskat,  som der blev kigget på fra 

regeringens side i 2019. Den bliver meget politisk kaldt et ”ekstra samfundsbidrag 

fra den finansielle sektor”. (Berlingske, 2019)   

 

Kunder kan sagtens lave så meget ravage for et  pengeinstitut  at regeringer kan finde 

på at  implementerer nye love som pengeinstitutter skal  leve efter og overholde, og 

det  kan hurtigt blive dyrt.  Især hvis det  kræver  mange kontroller, som eksempelvis 

med compliance, hvor der bliver brugt milliard beløb på at holde øje med kunderne.  

 

 
5 Financial Action Task Force - https://www.fatf-gafi.org/about/ 

https://www.fatf-gafi.org/about/
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Selv om det tredje hvidvaskningsdirektiv er fra oktober 2005, og det  fjerde 

hvidvaskningsdirektiv er fra Maj 2015, og hvidvaskningsloven  har været 

implementeret længe, så er det  først da der kom politisk fokus på det , i  forbindelse 

med Danske Banks hvidvaskningssag , at  pengeinstitutter rundt om i  Danmark fik 

travlt med at investerer massivt  i  compliance, da de vidste at  juraen var på plads . 

Den største udfordring til  compliance/hvidvaskningsloven der er i  Danmark, er den 

tillid der er i samfundet. Som Tormod Tingstad, der er pa rtner i kammeradvokaten / 

advokatfirmaet Poul Schmidt udtaler nedenfor.  

 

Da jeg kom til landet for seks år siden, var  der nærmest ingen, som havde fokus på 

det (compliance red.), heller ikke i  de største virksomheder.  (FinansWatch:2,  2019)  

 

Danske Banks compliancechef Philippe Vollot udtalte for nyligt, at till iden 

herhjemme har gjort compliance og bekæmpelse af finansiel  kriminalitet sværere.  

Og ifølge Tormod Tingstad har franskmanden en pointe i det. Men fordelen ved 

tilliden er nu også stor, lyder det fra nordmanden.  (FinansWatch:2, 2019)  

 

3.1.1.6 Teknologisk risiko 

Teknologien ændrer sig hele tiden, og bestemt også i  den finansielle verden. Nok 

det meste kendte eksempel på dette , er opfindelsen af kryptovaluta, som eksempelvis 

Bitcoin der kan være meget svære at spore oprindelsen af. Kriminelle har taget  

kryptovaluta til  sig, da det giver dem meget god mulighed, for at  undgå at komme i  

myndighedernes søgelys, da man kan have flere millioner liggende på et USB -stik i 

form af bitcoin koder i en tekstfil.  Men der er dog kriminelle der bliver fanget 

alligevel selv om de bruger  kryptovaluta til  deres hvidvask, i 2019 blev en 33-årig 

dansker dømt for hvidvask via bitcoin (FinansWatch:3, 2019) .    

 

Inde på hjemmesider som Coinbase,  hvor man frit  kan handle kryptovaluta,  har de 

over 5.000 forskellige k ryptovalutaer på deres krypto handelsside. På Coinbase får 

man også et indblik i  hvor stort markedet er, da man kan se at der eksempelvis den 

19 juli  2020, eksisterer Bitcoin for 1.100 milliarder DKK (Coinbase, 2020)  
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De fleste banker er meget påpasselige omkring kryptovaluta og vil faktisk helst  ikke 

have noget med det at  gøre,  og de er heller ikke vilde med, hvis ens formue 

afstedkommer fra krytovaluta,  selv om man ikke længere har nogen kryptovaluta, 

eller meget lidt.  

 

»Vi afviser ikke en ny kunde, alene fordi han eller hun ejer bitcoin, men det kan få 

os t il  at  stille ekstra spørgsmål i  forhold til  investeringens oprindelse,« siger  

Bankdirektør  Mads Skovlund og understreger, at Nordea ikke anbefaler sine kunder 

at investere i  bitcoinrela terede produkter.  

Danske Bank anbefaler også på det kraftigste, at bankens kunder afholder sig fra at  

investere i kryptovalutaer. Banken, der har været involveret i  en Europas største 

hvidvaskskandaler,  henviser blandt andet til ,  at kryptovalutaer ved fler e lejligheder 

har været anvendt til  ulovlige transaktioner som for eksempel hvidvask og 

afpresning.  

»Det er således heller ikke muligt  at  handle kryptovalutaer på vores 

handelsplatforme. Vi har dog ikke blokeret for,  at kreditkort udstedt af Danske Bank 

kan bruges i forbindelse med handel af  kryptovaluta på andre platforme,« siger 

Kasper Sylvest , der er chef for finansiel infrastruktur i Danske Bank.  (Berlingske:1, 

2018) 

 

Ud over kryptovaluta som nok er den bedst kendte teknolog iske trussel,  så er der 

også god gammeldags hacking af ikke kun pengeinstituttets systemet, men også 

hacking hos kunderne, der bliver franarret deres kontoinformationer, og NemID og 

deslige. Center for cybersikkerhed under Forsvarets efterretningstjeneste lavede i  

August 2018 en trusselsvurdering af ”Cybertruslen mod finanssektoren” i Danmark, 

og der vurderede de at  truslen fra cyberkriminalitet var meget høj, og truslen fra 

cyberspionage var høj. (Forsvarets Efterretningstjeneste , 2018) 

Så det er vigtigt at IT-sikkerheden er i top i de danske pengeinsti tutter, og 

eksempelvis Danske Bank , er da også en af Danmarks største IT virksomheder målt 

på antallet af IT-medarbejdere der er ansat.  Danske Bank har  3.900 medarbejdere 

ansat som udelukkende arbejder med IT . (Danske Bank, 2020)  Til sammenligning er 

det  omkring det dobbelte af IBM Danmark i 2017. (ComputerWorld,  2017)  
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3.1.1.7 Renommé risiko 

En virksomheds omdømme er utroligt vigtigt , da det er hvordan verdens ser 

virksomheden, og ligesom mellem mennesker ønsker man ikke at  handle med et  

andet menneske, der har et blakket ry. Dog kan en v irksomhed lave fejl , og træde 

vedsiden af, men så handler det om hvordan de så agerer når de har lavet en fejl. Da 

man ikke skal være bange for at  lave fejl , fordi det vil unægtelig ske, men så er de t 

vigtigt  at man gør en ekstra indsats for at gøre det godt igen.  

Et eksempel på en virksomhed der har været hårdt ramt, er Danske Bank i  forbindelse 

med deres hvidvask sag i Estland, men det har bestemt også haft økonomiske 

konsekvenser , at Danske Bank blev ramt af den skandale, da Finanstilsynet pålagde 

Danske Bank at sætte ekstra 10 milliarder til  side til  ”afdækning af forøgede 

compliance- og omdømmerisici” som man kan læse nedenfor.   

 

Finanstilsynet har påbudt Danske Bank at polstre sig med yderliger e fem milliarder 

kroner for blandt andet at betale eventu elle bøder i hvidvasksagen.  

Helt konkret pålægger tilsynet banken at øge kapitalti llægget ti l  et absolut minimum 

på ti  milliarder kroner »for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af 

forøgede compliance- og omdømmerisici,« fremgår det af en sel skabsmeddelelse fra 

banken.  

Finanstilsynet pålagde allerede i maj Danske Bank at lægge fem milliarder kroner 

til  side.  Dermed har banken nu samlet skullet polstre sig med ti milliarder kroner 

som følge af hvidvasksagen i  den estiske filial.  (Berlingske:2,  2018)  

 

Som der er skrevet t idligere i denne afhandling, så bliver der nu brugt adskillige 

milliarder for at forsøge at genopbygge ikke bare tilliden til  Danske Bank, men også 

Danske Banks omdømme, som en bank der er ti l  at  sto le på.  Som ikke har kriminelle 

kunder, og det er også en af grundende til  at  der ikke behøver være meget mistanke 

til ,  at en kunde laver noget på kanten af loven , ti l  at de bliver offboarded , og 

indberettet til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna tional kriminalitet 

(SØIK).  
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3.2  Økonomisk analyse – delkonklusion  

I den økonomiske analyse er der blevet kigget ,  og analyseret på de 7 økonomiske 

risikofaktorer og hvordan de kan have indflydelse og relation til  hvidvask og 

compliance. Den overordnede konklusion på den økonomiske analyse er at hvidvask 

kan have en indgående indflydelse på alle områder,  da hvidvask i  et  pengeinstitut  

kan have vidtrækkende konsekvenser som berør alle områder af pengeinstituttet .  

Eksempelvis strategisk risiko da man er nødt til  at omlægge strategien til  en ny hvis 

man som pengeinstitut befinder sig i  en større hvidvaskningssag, hvor man 

naturligvis er nødt ti l  at  kigge på alle relevante aspekter af pengeinstitutte t.  Det er 

vigtigt  at bestyrelsen og direktionen får opstillet nogl e klare mål,  for hvor de ønsker 

at pengeinstituttet  skal  hen som er målbare.  I et optimalt scenarie har man lavet 

”scenarie planlægning” hvor man har lavet nogle strategier som man med minima l  

modifikation kan iværksætte. Det er vigtigt at man tager ansvar som pengeinstitut , 

og ikke forsøger at forklare sig ud af at det ikke er pengeinstituttets skyld, men at  

man erkænder at det er sket,  og at  man tydeligvis har været for naive.  Det kan give  

noget goodwill når det kommer til  pengeinstituttets omdømme. Og så går man i gang, 

men ikke med et enkelt område ad gangen. Det hele hænger sammen, så man kigger 

på det operationelle,  teknologiske og compliance først, da man er nødt t il  at finde 

ud af om pengeinstituttets procedurer og kontroller har været gode nok, og om der 

skal investeres i  nye IT-systemer.   

 

Det er vigtigt at kontrollere , at passionen er der hos medarbejderne, og at der er styr 

på deres ”WHY”, så man simpelthen laver oplysningskampagner for medarbejderne 

hvis det skulle være krævet.  I mangel på avancerede IT -systemet, der er 

medarbejderne nøglen til  at undgå større skandaler så de kan blive opdaget i t ide.  

Men det kræver naturligvis også at ledelsen lytter til  medarbejderne, når de kommer 

med deres bekymringer, omkring en kunde som de synes agerer mistænkeligt .  

 

Der vil helt sikkert  komme nogle juridiske stramninger der kan få finansielle 

konsekvenser for pengeinstituttet .  Og det kan simpelthen ikke betale sig at tage 

risikoen for at  blive ramt af en bøde eller sanktion fordi man har lade stå til ,  og 
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derfor har fået en hvidvask sag. Der er det  vigtigt at forudseende og lave de korrekte 

investeringer tidligt,  så man helst helt  slipper for en skandale.   

 

Derudover er det  vigtigt  at forstå at den normale risikomodel og compliance 

modellen er meget ens, og de  bruges t il  analysering af risici, og processen er  

illustreret ved at  det  er en rund cirkel . Det vil sige at den ikke stopper, man bliver 

ved med hele tiden at  kigge på de forskellige risici ,  og se på om der er noget der har 

ændret  sig, eller noget man har  lært siden sidst  

 

 

Figur 7 - Risk model fra faget Compliance i den finansielle sektor (CBS) 
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Kapitel 4: Juridisk analyse 

Meningen med dette kapitel  er at klarlægge, i  hvilket omfang risikoen for hvidvask 

og finansiel kriminalitet i  danske peng einstitutter bliver afdækket i hvidvasknings-

lovgivningen, og hvilke muligheder pengeinstitutterne har for at offboarde en kunde 

jævnføre hvidvaskloven. Dette gøres ved  at præciserer helt præcist hvad en hvidvask 

risiko er, og hvordan den kan have indflydel se på det enkelte pengeinsti tut. Herefter 

vil der blive redegjort for de mest relevante paragraffer  i kapitel 5 i  

hvidvasklovgivningen i relation t il  offboarding af en kunde , hvor der er en risiko 

for at  en kunde udøver hvidvask.  Der vil blive analyseret på om 

hvidvaskningslovgivningen er tilstrækkelig , i  forbindelse med offboarding , og den 

anonymiserede case fra kapitel 1 vil  blive brugt som eksempel . 

Afslutningsvis vil  der blive undersøgt hvordan de-risking foregår,  og hvorfor det 

foregår,  og hvad det har  at gøre med hvidvasknings risici .   

 

4.1 Hvidvask risiko  

Hvidvask risiko er risikoen for,  at  en kunde udøver kriminel finansiel adfærd 

igennem et pengeinstitut  eller en anden virksomhed. Der er omfattet  af 

hvidvaskningsloves §1, og hvor denne adfærd har ti l  formål at  øge/og eller skjule 

oprindelsen af kundens finansielle midler. Når kunden så har misbrugt eksempelvis 

et pengeinstitut  til  at  få skjult oprindelsen af kundens finansielle midler , så kan de 

finansielle midler bruges til  at  inficere det hvide finansi elle marked, og på den måde 

tjene flere penge ti l  de kriminelle bagmænd. Eller pengene kan bruges ti l  at  

finansiere udøvelsen af ny kriminalitet og/eller terrorisme.  

Hvidvask risiko kan bedst beskrives som en ”paraply risiko”, da de r er 

underliggende risikofaktorer, som kan øge risikoen for at et pengeinstitut e ller  

generelt en virksomhed , kan blive udsat for risikoen  i at  blive udnyttet t il  at  

hvidvaske finansielle midler igennem. Der er 5 underliggende risikofaktorer som er 

de primære risici som driver risik oen op, når det kommer ti l  hvidvasknings risiko. 

De 5 underliggende risici faktorer som driver hvidvask risikoen op er (1) 

forretningsmodel / størrelse af ens pengeinstitut  /  kompleksiteten af ens forretning. 

(2) kundetyper,  om det kun er privatkunder elle r kun erhvervskunder, eller måske 

også private banking kunder eksempelvis. (3) Hvilke produkter og generel  
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kundeservice som pengeinstituttet  t ilbyder kunderne. (4) Hvor grundige 

pengeinsti tuttet er i  onboarding processen, og hvor stor deres Compliance/AML-

organisation er i forbindelse med løbende kontroller. (5) Naturligvis geografisk 

risiko, da det vil være meget attraktivt  at kunne lave transaktioner fra en bank , som 

har hovedsæde i Danmark, og derfor skal  pengeinstituttet ,  være meget opmærksom 

på transaktioner ti l  og fra udlandet. Hvis pengeinsti tuttet har en afdeling i udlandet,  

som eksempelvis i Luxembourg , eller i  et andet land som måske har en tvivlsom 

historik omkring etik og moral  i  landets  finansielle sektor ,  så vil det være meget 

anbefales værdigt at  sætte nogle meget høje krav, til  Kundekendskabsprocedurerne 

i de udenlandske fil ialer  da hvis en kunde først kommer ind i  pengeinstituttets 

økosystem, så kan de sprede sig til  andre fi lialer i pengeinstituttet  før de begynder 

med deres kriminelle  hvidvask transaktioner.  På den måde kan det tænkes at  

pengeinsti tuttet vil være længere om at  finde ud af hvad der sker , da de enkelte 

filialer i forskellige lande ikke har adgang til  hinandens data og kun må informere 

hinanden om en kunde , hvis der bliver lavet en indberetning af kunden ti l  de 

relevante myndigheder,  som i Danmark er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International kriminalitet (SØIK) , ifølge hvidvaskningslovens §32 stk.  1  som er  

indsat nedenfor .  

  

Hvidvaskningslovens § 32.  Virksomheder i  en koncern skal udveksle oplysninger med 

øvrige virksomheder i koncernen om, at midler mistænkes for at være udbytte fra en 

kriminel handling eller for at være forbundet med f inansiering af terrorisme, og 

hvor der er givet  underretning efter § 26, stk.  1  eller 2.  Virksomheder i en koncern 

må ikke udveksle personoplysninger  i  medfør af 1.  pkt.  ud over det,  som er 

nødvendigt for at opfylde kravet.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

Det betyder at hvis der endnu ikke er lavet nogle indberetninger, så kan 

AML/Compliance medarbejderen udfører en ODD 6 kunden, kun ses at  pengene 

kommer fra en udenlandsk filial  i  koncernen, og derfor kan det antages at 

AML/Compliance medarbejderen anser transaktionen for at være ”sikker” og en 

transaktion af lovlige midler, selv om pengene måske teknisk set  lige kunne være 

 
6 ODD = Ongoing due diligence – Se begrebsafklaringen 
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kommet ind i  den udenlandske filial samme dag, som de bliver sendt videre.  Det 

nogle pengeinstitutter  gør er at indhente t illadelse fra kunden , om at de enkelte 

landes filialer gerne må udveksle oplysninger i forbindelse med ODD 7 af kunden. 

Dog kan det sagtens antages at ske , at der ikke bliver bedt om at  der skal udfyldes 

sådan en erklæring , hvis man ikke har fundet nogle mistænkelige forhold, såkaldte  

”red flags” i  forbindelse med undersøgelsen af kunden.  

 

4.2 Redegørelse for relevante paragraffer 

Hvidvaskningslovens kapitel 5 som indeholder §§ 25 –  30, er de paragraffer som har 

til  formål at  skabe rammerne , for at  virksomheder og personer der er underlagt 

hvidvaskningsloven, at kunne bidrage til  efterforskningen af sager mod både privat  

og virksomheder, hvor der er mistanke omkring udførsel  af hvidvask og/eller 

terrorfinansiering. Kapi tel  5 starter med §25 hvori  der bliver pålagt både personer 

og virksomheder en pligt som en del af samfundet til  at  hjælpe med at undersøge 

mistænkelige transaktioner. I §26 bliver alle virksomheder eller personer der er 

underlagt hvidvaskningsloven pålagt at  give underretning til  myndighederne i 

forbindelse med at en kunde, enten i form af en privat  person, eller en virksomhed 

har anmodet om at få udført en transaktion, eller  hvor kunden allerede har fået udført 

en transaktion. I den forbindelse skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International kriminalitet  (SØIK), eller Advokatsamfundet adviseres omkring denne 

mistænkelige transaktion, hvis denne transaktion eller kunde generelt mistænkes , 

for at være involveret i  hvidvask eller terrorfinansiering. Hvidvaskningsloven §27 

omtaler de tavshedspligter som medlemmer af Ad vokatsamfundet har over for deres 

klienter, men §27 fri tager i visse situationer medlemmer  af Advokatsamfundet , for 

pligt  til  at  oplyse omkring viden om at deres klienter er involveret  i  hvidvask eller 

terrorfinansiering, som der normalt ville være jf . §25 . Så længe at et medlem af  

advokatsamfundet repræsenterer sin klient, så er dette medlem und taget af pligten i  

§25. Hvidvaskningsloven §28 pålægger myndigheder der fører tilsyn , de samme 

pligter som virksomheder og personer bliver pålagt i §26. Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International kriminalitet  (SØIK) får jævnføre §29 mulighed men 

ikke pligt , til  at give feedback til  en virksomhed eller person som har indsendt en 

 
7 ODD = Ongoing due diligence – Se begrebsafklaringen 



43 

 

underretning jf.  §26 stk.  1 eller §28 til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International kriminalitet  (SØIK) . Hvidvaskningsloven §30 forpligter virksomheder 

og personer  underlagt denne lov at opbevare oplysninger omkring den enkelte kunde , 

eller den enkelte transaktion i  op til  5 år,  efter at  kundeforholdet er ophørt ,  eller 

transaktionen 8 blev udført.  (Petersen, 2019)  

 

4.2.1 Hvidvaskningsloven §§ 25-30 

4.2.1.1 Hvidvaskningsloven §25 

Hvidvaskningsloven §25 har oprindelse i  Den Europæiske Unions 4.  hvidvasknings - 

direktiv Artikel 18 stk. 2 hvor der skrives   

 

”Medlemsstaterne kræver,  at  forpligtede enheder i  det  omfang, det med rimelighed 

er muligt,  undersøger baggrunden for og formålet  med alle komplekse og 

usædvanligt  store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre,  der 

ikke har noget klart økonomisk eller påviseligt lovligt  formål.  De forpligtede 

enheder udvider navnlig overvågningen af forretnin gsforbindelsen, både med 

hensyn til  art og omfang, med det formål at afgøre, om transaktionerne eller 

aktiviteterne forekommer mistænkelige.” .  (AMLD4, 2017)  

 

Dog er det  primært stk.  1 i  §25 der henvises til  i  Artikel  18 stk.  2,  men Danske 

lovgivere har tilføjet  stk. 2 og stk.  3 da Artiklerne i  det  4.  hvidvaskningsdirektiv er 

ment som et  fundament som man kan skrive love ud fra i  de enkelte EU-

medlemslande.  

 

Hensigtens med §25 er at forpligte virksomheder, der er omfattet af 

hvidvaskningsloven til  kontrollere mistænkelige transaktioner  hos deres kunder og 

eventuelt intensiverer  overvågningen, og holde øje med kundens andre 

transaktioner . Det forpligter også virksomheder der er underlagt hvidvaskningsloven 

at have systemer og procedurer på plads til  at kun ne håndtere overvågningen af 

transaktioner i  realt id.  Det er her at  en afdeling eller et  team til  transaktions 

monitorering er en rigtig god investering, da sådan et team vil kunne finde en 

 
8 Her menes der naturligvis en mistænkelig transaktion, og det er underordnet om den viste sig at være ulovlig eller ej. 
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mistænkelig transaktion, og så få den undersøgt af folk der sidder  med Ongoing Due 

Dilligence i  samarbejde med kundens rådgiver.  

 

§ 25. Virksomheder og personer omfattet  af denne lov skal undersøge baggrunden 

for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle 

usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter,  der ikke har et  klart  økonomisk 

eller påviseligt  lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om 

eller rimelig grund t i l  at  formode, at disse har eller har haft t ilknytning til  hvidvask 

eller finansiering af terrorisme. Virksomheder og personer skal,  hvor det er 

relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om 

transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.  (Retsinformation:1, 

2019)  

 

Med komplekse og usædvanligt s tore transaktioner menes der i forhold til  kundens 

normale adfærd. Hvis kunden er mange millionær, så kan en transaktion være meget 

stor før den virker mistænkeligt, hvis det passer med kundens handlemønster.  I 2019 

kørte der en sag med elever i et  gymnasie  som alle havde t jent 500 kr. på at få 

overført 15.000 kr.  fra udlandet, og udbetale pengene til  nogle bekendte som 

formentligt var kriminelle, men uden at eleverne vidste det, da de fik at vide at den 

bekendtes bankkonto ikke lige virkede, så om de ikke b are kunne modtage pengene, 

og at  de ville få 500 kr.  for deres ulejlighed (TV2 Lorry, 2019).  Grunden til  at det 

blev opdaget var at  transaktionen på 15.000 kr. ikke passede ind i en af elevernes 

handlemønster,  og denne elev var kunde i Danske banks, og da det  blev undersøgt,  

viste det sig at den pågældende elev kendte til  minimum 20 andre der havde modtaget 

500 kr. for at  udlåne sin konto. Sagen endte med at  en ledende AML medarbejder 

fra Danske Bank og politiet var ude på den pågældende skole og holde oplæg 

omkring, at det  al tså var strafbart at udlåne sin konto .  

I forbindelse med at en kundes transaktion un dersøges i  henhold til  

undersøgelsespligten i §25 stk. 1, så skal virksomheden bruge dokumentation for 

transaktionen der undersøges,  og i  forbindelse med sådanne undersøgelser vil 

kundens forklaring ikke være nok. Dog hvis virksomheden vurderer at kunden v il få 

viden om at der er en mistanke, og potentielt  er en undersøgelse i  gang , så kan 
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virksomheden vælge ikke at  kontakte kun den, og direkte underrette Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) jævnføre §26 stk. 1 eller 

2. Virksomheden behøver ikke være nervøs for at informere kunden , om at der er en 

undersøgelse i gang, for at  undlade at kontakte k unden, de kan også bare ikke have 

lyst ti l  at kontakte kunden.    

 

§25 stk. 2 omhandler dokumentationen af undersøgelser af kunderne mistænkelige og 

usædvanlige transaktioner. Det kan både være i  forbindelse med Ongoing Due 

Dilligence, el ler fordi transaktionsmonitoreringsteamet fanger en transaktion.  

 

Stk. 2. Resultaterne af en undersøgelse  skal noteres og opbevares,  jf .  § 30.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

Så det er ikke kun ment på transaktioner i forbindelse med monitorering, me n også 

under løbende undersøgelser (ODD).  Så virksomheder og personer der er underlagt 

hvidvaskningsloven, har pligt t il  at opbevare dokumentation i op til  5 år efter endt 

kundeforhold (se forklaring af hvidvaskningsloven §30).   

 

§25 stk. 3 omhandler kundens ret til  indsigt , i  hvilke kundeoplysninge r der er 

registeret , i  forhold til  undersøgelser udført i  forhold til  hvidvaskningsloven §25 

stk. 1.  

 

Stk. 3. En registreret person har ikke ret ti l  indsigt i  personopl ysninger, der 

vedrører den pågældende selv,  der er eller vil blive behandlet  ef ter stk.  1 og 2.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

Normalt vil kunden have adgang til  at se hvilke data en virksomhed ligger inde med , 

som omhandler kunden jævnfør Databeskyttelsesforordningen artikel 15, men 

Hvidvaskningslovens §25 stk. 3 fraviger fra denne bestemmelse.  
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4.2.1.2 Hvidvaskningsloven §26 

Hvidvaskningsloven §26 er en af de vigtigste paragraffer i hvidvaskningsloven , når  

det kommer til  offboarding af kund er,  da det primært er i forbindelse med 

underretninger t il  myndighederne , at der også sker offboarding når der tænkes på 

hvidvasknings risiko. Kunder bliver naturligvis  også offboarded ud af  

pengeinsti tutter , på baggrund af andre årsager end hvidvasknings risiko, 

eksempelvis en af de 7 risici der nævnes i den Økonomiske analyse  del  af denne 

afhandling, som eksempelvis økonomisk risiko .  

 

§ 26. Virksomheder og personer skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er 

vidende om, har mistanke om eller r imelig grund ti l  at formode, at en transaktion, 

midler eller en aktivitet har eller har haft  tilknytning t il  hvidvask eller finansiering 

af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået  i for bindelse med 

kundens forsøg på at foretage en transak tion eller en henvendelse fra en mulig kunde 

med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet .  (Retsinformation:1,  

2019)  

 

Underretningspligten i hvidvaskningsloven  §26, stk.  1 omfatter alle virksomheder 

der er underlagt hvidvaskningsloven, og har til  formål at  gøre det  strafbart  for 

virksomheder der er underlagt loven, ikke at underrette myndighederne i  form af 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kr iminalitet  (SØIK). 

Virksomheder underlagt loven behøver ,  ikke være helt  sikre på om der er foregået 

noget kriminelt, det  er rigeligt  at  have en mistanke , om at kunden har udført en 

transaktion, el ler ønsket at  få udfør t en transaktion, som er til  kriminelle e ller 

terrorister. Angående selve udformningen af underretningen så står der i  

hvidvaskningsloven §26, stk. 6 at Finanstilsynet kan fastsætte regler omkring hvad, 

og hvordan informationerne om mistænkelige transaktio ner skal sendes ti l  

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK). Det er 

vigtigt  at pointerer at mistanke der leder t il  underretning af SØIK, også kan være på 

baggrund af henvendelser fra potentielle kunder ,  som ønsker at  blive kunder i det 

pågældende pengeinstitut . Der skal gives underretning til  Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) hvis den potentielle nye kunde 
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afvises i  at få oprettet  et  kundeforhold. Dog skal det  så vidt  muligt  undgås at  den 

potentielle kunde, får information om at de  er blevet indberettet t il  Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalite t (SØIK), så derfor behøver man 

ikke samle flere informationer om kunden jf. kundekendskabsprocedurene hvis dette 

muligvis, kan gøre den potentielle kunden bekendt med, at der er blevet indgivet en 

underretning til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inte rnational Kriminalitet  

(SØIK).  

 

4.2.1.2.1 §26 stk. 2 

Hvidvaskningsloven §26 stk.  2 er faktisk meget lige til .  Den omhandler al le  

advokater, da det  nu er ændret sådan , at  advokater automatisk er medlemmer af 

advokatsamfundet, hvor det tidligere har været sådan at adv okater skulle melde sig 

ind i  advokatsamfundet for at  være medlem.  

 

Stk. 2. I tilfælde af  mistanke som nævnt i  stk.  1 kan medlemmer af Advokatsamfundet 

underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af,  om der er 

underretningspligt i  henhold til  stk.  1,  omgående og uredigeret  skal videregive 

underretningen t il  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet.  (Retsinformation:1,  2019)  

 

Advokater og derfor medlemmer af advokatsamfundet er i kke tvunget til  at gå 

igennem advokatsamfundet, de må gerne gå direkte til  Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) med deres mistanke. Advokater er  

dog undtaget pligten til  at indberette en person eller virksomhed hvis denn e er en 

klient, men det står der mere om i  redegørelsen af hvidvaskningsloven §27 stk. 1 .  

 

4.2.1.2.2 §26 stk. 3 

Virksomheder og personer der er omfattet  af hvidvaskningslovgivningen ifølge §1 , 

har pligt til  at forsøge at stoppe transaktioner , som er mistænkelige og kan være 

involveret i  hvidvask eller terrorfinansiering. Dog vil det  i  mange tilfælde først være 

på bagkant,  forstået  på den  måde at  transaktionerne er udført ,  når de bliver opdaget 

af eksempelvis pengeinstituttet . H vis en transaktion bliver vurderet mistænkelig, og 

den ikke kan afvises at  være involveret  i  hvidvask, så skal den stoppes,  dog ikke 
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hvis dette vil  vække mistanke hos kunden, som ønsker at  få udført transaktionen. Så 

skal man lade transaktionen gå igennem.  

 

Stk. 3.  Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil 

der er sket  underretning efter stk.  1,  hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig  

grund t il  at  formode, at  transaktionen har tilknytning til  hvidvask, og transaktionen 

ikke allerede er gennemført.  Ved underretning efter stk. 2 skal transaktionen sættes 

i bero, indti l Advokatsamfundet har videregivet underretningen til  Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller har meddelt medlem met, 

at underretningen efter en konkret vurdering ikke vil blive videregivet . Kan 

gennemførelse af  transaktionen ikke undlades,  eller vurderer virksomheden eller 

personen, at  en undladelse vil  kunne skade efterforskningen, skal underretning i  

stedet indgives omgående efter gennemførelsen.  (Retsinformation:1,  2019)  

 

Transaktioner som man har formået at  stoppe, og hvor der er mistanke om 

terrorfinansiering må aldrig gennemføres, selv om kunden skulle blive mistænkelig.  

Denne afhandlings forfatter har kendskab til  pengeinsti tutter som har fuldt 

automatiserede systemer der stopper transaktioner , som muligvis er t il  sanktionerede 

personer, virksomheder, lande elle r regioner. Når en transaktion er stoppet, vil 

denne blive undersøgt af en medarbejder,  og hvis der ikke er nogle problemer,  så vil 

transaktionen blive frigivet . Og ellers vil  transaktionen og alle involveret i  denne 

blive indberettet ti l  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK).  

 

4.2.1.2.3 §26 stk. 4 

Hvis en mistænkelig transaktion er blevet stoppet ifølge §26 stk. 3 , før den er udført 

og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) er 

blevet underrettet , så skal SØIK svare ti lbage på henvendelsen snarest muligt , eller 

senest  inden den næste bankdag. Så virksomheden eller personen der har underrettet 

SØIK har mulighed for enten at lade transaktionen gå igennem, eller beslaglægge 

midlerne.  
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Stk. 2. I tilfælde af  mistanke som nævnt i  stk.  1 kan medlemmer af Advokatsamfundet 

underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af,  om der er 

underretningspligt i  henhold til  stk.  1,  omgående og uredigeret  skal videregive 

underretningen t il  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet.  (Retsinformation:1,  2019)  

 

4.2.1.2.4 §26 stk. 5 

Ligesom i  hvidvaskningsloven §25 stk.  3 så har kunden ikke ret til  indsigt  i ,  om der 

er sket  en underretning ti l  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK). Kunden har hell er ikke ret til  at se hvilke, hvis nogle 

personoplysninger der er registeret.  

 

Stk. 5.  En registreret person har ikke ret  til  indsigt  i  personoplysninger,  der 

vedrører den pågældende selv,  der er eller vil blive behandlet  ef ter stk. 1 og 2.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

4.2.1.2.5 §26 stk. 6 

Fordi teknologien ændrer sig hurtigt,  så bliver de af Finansti lsynet fastsatte regler 

omkring indberetninger til  Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK) bekendtgjort  i  bekendtgørelser fra Finanstilsynet  og ikke i 

paragraffer i  loven .  

 

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om den tekniske opfyldelse af  

underretningspligten til  Statsadvoka ten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet,  jf .  stk. 1.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

De overordnede krav til  underretninger ti l  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminali tet  (SØIK) omfatter krav som eksempelvis at 

underretningerne skal ske digitalt i  SØIKs IT-system, og hvilket  sprog der skal 

skrives på,  og hvilken dokumentation der skal  vedhæftes underretningen.  

Et eksempel på en bekendtgørelse omkring formkrav til  underretninger kan ses i 

BEK nr 1403 af 01/12/2017. (Bekendtgørelse 1403, 2017) 
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4.2.1.3 Hvidvaskningsloven §27 

Denne paragraf er utroligt ligeti l,  og den betyder at hvis advokater får viden om 

mistænkelige forhold hos en klient ,  i  forbindelse med at  denne er klient hos 

advokaten, så har advokaten ikke pligt til  at indberett e forholdet t il  Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK). Dog hvis klienten søger 

juridisk rådgivning, med henblik på at udføre hvidvask eller terrorfinansiering, så 

har advokaten pligt  t il  at  indberette forholdet.  

 

§ 27. Advokater er undtaget fra pligten i § 26 til  at foretage underretning på 

baggrund af  oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en klient, i  

forbindelse med at advokaten fastslår den pågæld ende klients retsstilling eller 

forsvarer eller repræsenterer denne under eller i  forbindelse med en retssag, 

herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg. Dette gælder endvidere 

sager,  der føres i Landsskatteretten, og sager ved en voldgiftsre t. Undtagelserne 

gælder,  uanset om oplysningerne modtages før, under eller efter retssagen eller 

sagen, eller i forbindelse med at den pågæ ldende klients retsstilling fastslås.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

4.2.1.3.1 §27 stk. 2 

Denne paragraf dækker revisorer, personer eller virksomheder der repræsenterer 

klienten i  Landsskatteretten, som måtte få indsigt i  mistænkelige forhol d.  

 

Stk. 2. Revisorer som nævnt i § 1,  stk.  1,  nr. 15, er undtaget fra pligten i  § 26 til  at  

foretage underretning på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller 

indhenter om en klient, når de repræsenterer en klient i Landsskatteretten. 

Undtagelsen i 1. pkt . gælder, uanset om oplysningerne modtages før,  under eller 

efter sagen.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

Med personer eller virksomheder menes der personer eller virksomheder som falder 

under §1 stk. 1, nr.  17 som er indsat  nedenfor.  

 

17) Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt  leverer samme ydelser 

som de i  nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer,  som ikke er godkendt 
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i  henhold til  revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

Så det betyder at en bogholder, skatterådgiver osv. er dækket af denne  paragraf også.  

 

4.2.1.3.2 §27 stk. 3 

Advokatens assistenter og rådgivere som bistår en advokat, er ligesom advokaten 

undtaget for pligten til  at underrette mistænkelige forhold  t il  Statsadvokaten for  

Særlig Økonomisk og International Kriminali tet  (SØIK).  

 

Stk. 3.  Virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 14 -17, er, når de bistår 

en advokat før,  under og efter en retssag eller bistår med at fastslå en klients 

retsstilling, undtaget fra pligten til  at underrette i  samme omfang som den advokat,  

de bistår, j f .  stk. 1.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

4.2.1.3.3 §27 stk. 4 

Ligesom jeg har nævnt i  min redegørelse for §27 stk.  1,  så er der ingen beskyttelse 

af nogle af de nævnte persontyper i  §27 stk. 1 -3 hvis klienten kun søger juridisk 

rådgivning i  forbindelse med udførslen af hvidvask eller terrorfinansiering. Der er 

alle forpligtet  t il  at  sende en underretning til  Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet  (SØIK).  

  

Stk. 4.  Stk.  1-3 finder ikke anvendelse, hvis virksomheden eller personen ved eller 

burde vide, at klienten søger bistand med henblik på hvidvask eller finansiering af  

terrorisme. (Retsinformation:1,  2019)  

 

4.2.1.4 Hvidvaskningsloven §28 

Denne paragraf sørger for at  myndigheder ,  der kommer ud på tilsyn hos 

myndigheder, og Skattestyrelsen også er underlagt pligten ti l  at underrette 

Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK). Hvis de 

finder forhold der kan tyde på ,  at  der forgår noget mistænkeligt,  som kan lede ti l 

hvidvask eller terrorfinansiering  
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§ 28. Får en tilsynsmyndighed i henhold til  denne lov eller told- og 

skatteforvaltningen kendskab til  forhold, der giver grund til  at tro,  at  disse kan have 

tilknytning til  hvidvask eller finansiering af terrorisme, som er o mfattet af 

underretningspligten i § 26, stk. 1, skal myndigheden underrette St atsadvokaten for 

Særlig Økonomisk og International Kriminalitet herom.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

4.2.1.5 Hvidvaskningsloven §29 

Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) kan, 

men er ikke forpligtet til ,  at fortælle hvordan sagen mod den person eller virksomhed 

forløber eller endte t il  anmelder.  

 

§ 29. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet kan, hvis 

efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler imod, give den underrettende 

virksomhed, person eller myndighed, der i medfør af § 26, stk. 1, og § 28 har 

foretaget en underretning, meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst 

sigtelse, om der foreligger endelig afgørelse, eller om sagen er henlagt.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

Forfatteren af denne afhandling synes det  er rimeligt  at  antage ,  at der potentielt  kan 

ligge et meget stort arbejde og bureaukrati  bagved t ilbagemeldinger. Hvis 

Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) var 

forpligtet  til  at  give anmelder , en status omkring hvordan det går i sagen som der er 

indgivet underretning omkring. Forfatteren af denne afhandling har aldrig hørt 

omkring, at der er givet  en ti lbagemelding på SØIKs initiativ, men på den anden 

side, så følger en underretning til  SØIK også hånd i hånd med en offboarding ud af 

virksomheden eller i forfatteres tilfælde, pengeinsti tuttet hvor kunden er kunde.  

 

4.2.1.5.1 §29 stk. 2 

Informationer fra Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK) omkring underretninger til  SØIK, må naturligvis ikke deles med 

andre udenforstående parter. Da det potentielt  kan skade efterforskningen , hvis 

eksempelvis pressen får nys om en højt  profileret  efterforskning, og meddeler det  i  

deres nyheder, og målet for efterforskningen finder ud af det  igennem denne vej.  
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Stk.  2.  Modtagne meddelelser som nævnt i  stk.  1 må ikke videregives til  

uvedkommende.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

4.2.1.6 Hvidvaskningsloven §30 

Denne paragraf er  reelt en opbevaringspligt, og er til  for at sikre at de 

informationerne og al den dokumentation der er indsamlet omkring kunderne 

gemmes. Her menes også kopi af sundhedskort, billed -id, CDD-/ODD-/EDD-

rapporter, undersøgelser af transaktioner og  generelle kundedata.  

 

§ 30. Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal opbevare følgende 

oplysninger:  

1)  Oplysninger indhentet  i  forbindelse med opfyldelse af  kravene i  kapitel  3,  herunder 

identi tets-  og kontroloplysninger og kopi af  foreviste legit imationsdokumenter.  

2)  Dokumentation for og registreringer af  transaktioner, der gennemføres som led i  

en forretningsforbindelse, el ler en enkeltstående transaktion.  

3)  Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført  i  henhold t i l  §  

25, stk.  1  og 2.  (Retsinformation:1, 2019)  

 

4.2.1.6.1 §30 stk. 2 

Denne paragraf er ti l  for at  beskytte både virksomheden hvor kunden , er kunde og 

kunden selv. Fordelen for kunden er at dennes perso nlige data, ikke for evigt er i  

virksomhedens varetægt, men skal slettes seneste 5 år efter at kundeforholdet er 

endt. Men det beskytter også virksomheden, da de så ligger inde med dokumentation 

i 5 år, hvis der skulle komme nogle ubehagelige sager efter , at kunden har forladt 

kundeforholdet.  

 

Stk. 2.  Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1 skal opbevares 

i mindst  5 år  efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående 

transaktions gennemførelse.  Personoplysninger skal slettes 5  år efter 

forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, 

medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.  (Retsinformation:1, 2019)  
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Noget man skal være opmærksom på, er at hvis kunden eksempelv is er en 

virksomhed i et pengeinstitut, og ejeren(A) af den virksomhed sælger sin 

virksomhed ti l en anden person(B),  så er pengeinstituttet forpligtet  til  at  beholde 

alle informationer omkring ejer A , indtil den dag at virksomheden forlader 

pengeinsti tuttet  som kunde, og så 5 år ud i fremtiden fra den dag. Det er selv om 

ejer A slet ikke er kunde i pengeinsti tuttet længere, og hvis virksomheden kommer 

tilbage 4 år efter at  de har forladt pengeinstituttet som kunde, så nulst illes de 5 år.  

 

4.2.1.6.1.1 Tænkt eksempel 

I et tænkt eksempel,  så kunne en kriminel kommer ind i  

pengeinsti tut 1, være der i cirka et år , el ler indtil  

pengeinsti tut 1 begynder at stille for mange spørgsmål, så 

skynder den kriminelle at skifte t il  pengeinstitut 2 , og 

straks begynder nedtællingen på de 5 år i  pengeinsti tut 1.  

Når pengeinstitut  2 begynder at  lugte lunten, så smutter 

den kriminelle videre til  pengeinstitut 3, og så videre. Hvis 

den kriminelle for at være helt  sikker bruger 7 

pengeinsti tutter, så burde den kriminelle kunne komme 

tilbage t il  pengeinsti tut 1, efter han har været i pengeinstitut  7, da al  kundedata om 

kunden er blevet slettet  på grund af de 5 års frist.  Og nu kan starte forfra.  Det er  

bare vigtigt at den kriminelle kender sin besøgstid, og gør hvad han kan for ikke at  

blive indberettet  til  SØIK, da de ellers vil følge kunden rundt i  de forskellige banker.  

Det vil naturligvis også være bedst at bruge små banker, som har en compliance 

afdeling på meget få  medarbejdere,  og ikke som figur 5.  

 

4.2.1.6.2 §30 stk. 3 

Denne paragraf pålægger virksomheder der er underlagt hvidvaskningsloven at 

indrette sig sådan, at de uden ophold kan videregive relevante personoplysninger 

omkring en kunde til  Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK), eller  anden kompetent myndighed der henvender sig til  

virksomheden. Det er dog ikke sikkert at  SØIK vil have alle informationerne, men 

det kan tænkes at  de forespørger virksomheden omkring kunden, for at  forstå hvori  

kundeforholdet består.  

Pengeinstitut År

Danske Bank 1

Nordea 2

Jyske Bank 3

Nykredit 4

Sydbank 5

Arbejdernes Landsbank 6

Ringkøbing Landbobank 7

Danske Bank 8

Nordea 9

Jyske Bank 10

Nykredit 11

Sydbank 12

Arbejdernes Landsbank 13

Ringkøbing Landbobank 14

Figur 8 - liste over banker den 

kriminelle kunne være i 
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Stk. 3.  Oplysninger,  dokumenter og registreringer som nævnt i  stk.  1 skal 

videregives,  når Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  

eller andre kompetente nationale myndigheder henvender sig til  virksomheder og 

personer omfattet  af loven for at  få opl yst , om de har eller i de sidste 5 år forud for 

forespørgslen har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne personer, og 

hvori disse forbindelser består eller har bestået. Videregivelsen skal ske gennem 

sikre kanaler og på en måde, der sikrer fuld f ortrolighed om undersøgelserne.  

(Retsinformation:1,  2019)  

 

Det er ekstremt vigtigt at hvis Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet  (SØIK) eller anden kompetent myndighed ønsker at få tilsendt 

personlige oplysninger omkring en kunde, at de oplysninger sendes enten via en fuld 

fortrolig forbindelse,  som eksempelvis kunne være via krypteret e -mail.  

 

 

4.3 Hvidvask risiko med afsæt i anonymiseret case 

For at opsummere cases kort , så bliver en kvindelig kunde offboarded ud af et  

pengeinsti tut,  på baggrund af et negativt hit  på en AMS 9-søgning i forbindelse med 

en ODD. Grunden til  det  negative AMS hit er at  kundens mand  er mangemillionær 

og har en høj profil  i  et  andet EU-land, og derfor var der en artikel  i  det lands 

dagspresse omkring at manden var under efterforskning i forbindelse med mulig sag 

om skatteunddragelse.  

Hvidvaskloven dækker som skrevet tidligere over , hvidvask, skatteunddragelse  og 

terrorfinansiering og derfor finder hvidvaskloven anvendelse,  da denne kunde blev 

offboarded på baggrund af hendes mands mulige skatteunddragelse. Om det så er 

korrekt handlet i  forhold til  hvidvasklovgivningen , kan der drages tvivl om.  

Kunden har sin primære formue fra hendes mand , og da penge fra manden er kundens 

eneste indkomst så vil der blive ved med, at komme penge fra manden til  at  

understøtte kundens livsstil.  Pengene fra manden kommer fra et  internationalt 

 
9 AMS = Advanced Media Search, en AMS et reelt en avanceret google søgning efter specielle nøgleord sammen med 

variationer af kundens navn, og navn på deres relationer hvis det er relevant. Hvert pengeinstitut har sin egen ”opskrift”. 
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respekteret  pengeinstitut,  hvor mande n er kunde. Det vides desværre ikke hvilken 

reaktion der har været i mandens egen pengeinstitut, på at det er kommet frem i  

dagspressen at han er under efterforskning for skatteunddragelse , af landets 

myndigheder hvor han er bosiddende.  

Det danske pengeinstitut hvor kvinden er kunde, vurderer ud fra oplysningerne 

omkring efterforskningen af manden i hans  hjemland, at der er en hvidvasknings 

risiko, ved at have kvinden som kunde. Som man kan læse ud fra afsnittet der 

omhandler en redegørelse af hvidvaskningsl oven, så er der er ikke nogen juridisk 

lovhjemmel  ifølge hvidvaskningsloven, der ti lkendegiver  at  kvinden ikke må være 

kunde selv om der er en hvidvasknings risiko . Så der er ingen lov der kræver at  det  

danske pengeinsti tut  skal offboarde kunden.  Som skrevet i redegørelsesafsnittet  af 

denne afhandling så skal kunden i følge §§25+26 overvåges nøje , og transaktionerne 

der mistænkes for at  være involveret i  skatteunddragelse eller eventuelt hvidvask ,  

skal  naturl igvis indberettes  til  Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet  (SØIK). Det er så SØIKs opgave at  vurderer , om de vil  

starte en efterforskning af kunden.   

 

4.4 Bliver samfundsansvaret negligeret ved de-risking? 

En kort opsummering af udtrykket de -risking er at lovlydige virksomheder eller 

person offboardes ud af pengeinstitutter på baggrund af det marked de opererer i .  

Etablerede pengeinstitutter vurderer simpelthen at  risikoen for hvidvask er for stor,  

og det behøver ikke kun være udenlandske kunder, det kan sagtens være he lt 

lovlydige erhvervsdrivende i  Danmark , som man kan se i  nedenstående citat  som er 

fra et svar fra en fil ialchef i Nordea, til  en erhvervsdrivende der driver et tattoo 

studio.  

 

Nordea ønsker desværre ikke at tilbyde din virksomhed en erhvervskonto. Dette 

begrundes med, at vi  ikke har appetit  på branchen (tattoo studio) og derfor ikke 

ønsker at  løbe nogen risiko.  (Ekstra Bladet,  2020)  

 

Og selv om der naturligvis er kriminelle der bliver tatoveret , så er langt størstedelen 

af tatoveringer der bliver lavet i dag på helt lovlydige borgere. Da det at have en 
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tatovering er blevet ”mainstream”.  Men tatoveringer bliver stadig associeret  med 

kriminelle og afvigende adfærd hos mange.  

 

"It 's understandable certain businesses want to present a certain image, and 

tattoos are still  associated with deviancy, criminality and being on the periphery 

of society," says anthropologist Dr .  Mair Underwood from University of 

Queensland (The Courier mail,  2010)  

 

Det er et stort  problem at virksomheder bliver afskåret fra at hente finansiering og 

investorerne i de etablerede pengeinsti tutter,  el ler bare i  hele taget  have en 

virksomhedskonto ti l  indestående, da pengeinstitutterne frygter at risikoen for 

hvidvask er for stor, fordi pengeinstituttet tydeligvis ikke forstår hvordan en branche 

fungerer. Udfordringen er at hvis man nægter at have disse virksomheder som 

kunder,  så driver man dem i  sidste ende  potentielt  i  armene på kriminelle som med 

glæde vil  hjælpe, da de ser en mulighed for at få deres kriminelle midler vasket 

hvide igennem den enkelte kunde virksomhed. Så pengeinstitutternes frygt for  

hvidvask risiko bliver et  ”selvopfyldende profeti”.  Ud af frygt for hvidvask, bliver 

der skabt mere hvidvask, fordi pengeinstitutterne skaber de perfekte forhold for ikke 

nødvendigvis kriminelle, men som minimum udlånere med tvivlsom moral og etik.  

I EU's  4 hvidvaskningsdirektiv og i  de 40 anbefalinger fra FATF, der bliver 

samfundsansvar nævnt igen og igen, og samfundsansvaret l igger faktisk til  grund 

for, mange af de love der er omkring compliance og hvidvask, da man kunne håbe 

på at hvis man kunne stoppe hvidvask, så kunne man også stoppe kriminalitet .  Det 

er vigtigt at  pointere at når der bruges ord som samfundsansvar , så menes der ikke 

et  enkelt  område eller lands samfund, men det internationale samfund. I en rapport 

fra 2008 kommer dengang Ph.d.  kandidat  Joras Ferwerda frem til følgende.  

 

The empirical estimation shows that the crime level  in a country can be reduced by 

improving anti -money laundering policies, especially if  it  focuses on international 

cooperation. This is most likely due to the internat ional character of money 

laundering. (Ferwerda, 2008)  
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Så det  er et  stort  problem at pengeinstitutterne de -risker kunder , på baggrund af de 

markeder som virksomhederne opererer i ,  da det skader samfundet som helhed.   

 

4.5  Juridisk analyse –  delkonklusion  

Udfordringen ved at en kunde offboardes på baggrund af mistanke , som ikke 

umiddelbart  kan bekræftes eller underbygges af faktuelle beviser,  er at  man 

potentielt varskoer en kunde , der modtager finansielle midler der er erhvervet ved 

skatteunddragelse eller anden kriminel gerning . I hvidvaskningsloven §26 stk. 3 der 

gøres der meget ud af at pointere , at kunden ikke skal varskoers omkring en mulig 

efterforskning, ved at tilbageholde en transaktion som kunden har lavet. Derfor kan 

man argumentere for, at  det faktisk ikke er i lovens natur at offboarde kunden, da 

loven meget tydeligt ønsker ikke at advare en potentielt kriminel kunde , omkring at  

der er rejst mistanke omkring dennes finansielle midler og brug af pengeinstituttet .  

  

Når kunden offboardes så skifter denne kunde over til  et andet pengeinstitut , der 

ikke nødvendigvis har de samme midler til  rådighed , til  at  finansiere en større 

compliance afdeling, som kundens forrige pengeinstitut som sidst efterforskede 

kunden. Og pengeinstitutterne har ikke nogen interesse  i  at  advisere det  nye 

pengeinsti tut , omkring hvad der er blevet fundet af hvidvasknings risiko elementer 

i kundeforholdet i det forrige pengeinstitut , da det pengeinstitut da aldrig vil kunne 

komme af med kunden. Som metafor for si tuationen, der kan man sige at man ”lukker 

fængsler”,  forstået  på den måde at hvis man finder en kriminel eller en der er 

mistænkt for at  lave noget kriminelt , så smider man dem uden for murene , hvor man 

ikke kan holde øje med dem, og det er så et nyt penge instituts (fængsels) ansvar at 

holde øje med kunden.  

 

Man kan drage en parallel t il  de-risking som helt nægter at en potentiel kunde, kan 

blive kunde i pengeinstituttet . I forbindelse med de -risking behøver pengeinstituttet 

ikke at  finde noget mistænkeligt . Så det  er rigeligt at en virksomhed der ønsker at  

blive kunde opererer , i  et  marked hvor pengeinstituttet vurderer at der er en øget 

risiko for hvidvask. (Ekstra Bladet,  2020)  
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Kapitel 5: Integreret analyse og diskussion  

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse , vil  der i dette kapitel  bliver 

analyseret  på hvor vidt  og eventuelt  hvordan, de juridiske og økonomiske 

risikofaktorer interagerer med hinanden.  De økonomiske risikofaktorer er i  høj grad 

funderet omkring risikomodellen, som 

er vist  i  miniature her i figur 9,  og 

derfor vil  nogle måske mene at de 

økonomiske risikofaktorer er lidt  mere 

håndgribelige, da det ikke er en proces 

som man bliver færdig med, da man 

hele tiden kan finpudse procedurer,  

kontroller og mitigering af de 

identificerede risici.   

Men man bliver heller ikke færdig på 

det  juridiske område, da de kriminelle 

hele tiden finder nye måder at snyde på , så ligesom med de økonomiske risici,  så er 

lovgivning også en kørende proces,  men på en større skala end kun over  for en enkelt 

virksomhed eller en enkelt  branche. Den type af virksomheder som 

hvidvaskningsloven dækker er i det nyeste femte hvidvaskningsdirektiv blevet 

udvidet så det  nu også dækker eksempelvis auktionshuse, gallerier og 

ejendomsmæglere.  De var ikke tidliger e dækket af hvidvaskningsloven, men er nu 

blevet underlagt loven, da man som en del af den kørende proces, fandt ud af at der 

var en øget risiko for ,  at kriminelle kunne udnytte disse typer virksomheder i  

forbindelse med hvidvask.  Udnyttelsen kunne ske ved at kriminelle købte eller 

solgte dyr kunst på auktionshuse , med midler med oprindelse fra kriminalitet, og så 

solgte kunsten videre, for så at modtage lovli ge finansielle midler. Eller ved at købe 

ejendomme kontant,  og det er næppe noget der ville ske i  Dan mark, men det er så 

primært efter at det er blevet ulovligt for erhvervsdrivende , at modtage mere end 

50.000 kroner i kontanter i forbindelse med enkeltståe nde handler ifølge 

hvidvaskningslovens §5 som er indsat nedenfor.  

Figur 9 - Risk model fra faget Compliance i den finansielle sektor 

(CBS) 
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§ 5. Erhvervsdrivende, som ikke er  omfattet af  § 1, stk. 1, må ikke modtage 

kontantbetalinger på 50.000 kr.  eller derover,  hvad enten betalingen sker på én gang 

eller som flere betalinger, der er eller ser ud t il  at  være indbyrdes forbundet.       

 

Men igen er grænsen i dag 50.000 kroner da  man har brugt risk management teorien, 

som betyder at grænsen i det 3 hvidvaskningsdirektiv faktisk var €15.000 og 100.000 

kroner i den danske lov. Men så nu er nedsat  til  €10.000 i det  4. 

hvidvaskningsdirektiv og 50.000 kroner i  hvidvaskningsloven. Baggr unden for dette 

var for at styrke indsatsen over for økonomiske kriminalitet , da finansielle 

betalingsmetoder bliver mere og mere digitale,  så det  blev vu rderet at de eneste der 

havde gavn af en øget grænse for kontant betaling, var kriminelle.  (Petersen, 2019)  

 

De-risking af virksomheder og privat personer er et stort problem da det kan tvinge 

virksomhederne, og de private kunder til  at skulle finde alternative finansielle 

muligheder, som i de ekstreme tilfælde kan være drevet af  kriminelle organisationer,  

så selv om personerne og virksomhederne er lovlydige, så er de tvunget til  at skulle 

associeres med kriminelle elementer i  sa mfundet, da den finansielle sektor finder 

deres person eller marked som virksomheden operer i for risiko fyldt , og derfor 

opfylder de deres egne fordomme omkring de personer og virksomheder som de de -

risker. Som man kan læse nedenfor fra konklusionen af Professor Roses 

videnskabelige artikel om de-risking.  

 

Recent developments in the f inancial sector in the EU show a raising tendency of 

de‐risking corporate  clients. The incentive behind the de‐risking can be argued from 

a range of factors like perception or  assessment of risk, client profitability,  

increased compliance costs ,  increasing risk of  sanctions, reputational  risk, 

individual and corporate criminal accountability.  No matter which of  these de‐

risking drivers is used as  an argument from the f inancial institution, the effect is –  

sadly ‐ the same. When corporate clients  are terminated, they seek to financial  

institutions with lesser anti‐money laundering controls, outside the  regulated 

financial sector (shadow economy) or even to the i llegitimate f inancial  sector (black 
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economy).  The effect on society is that there no lo nger is any anti‐money laundering 

controls with these clients,  thereby enhancing the risk of money laundering.  (Kalle 

Johannes Rose, 2019)  

 

Så hvad betyder det konkret når et pengeinstitut  føler at  et marked en virksomhed 

operere i  er for risikofyldt?  

 

Risikofyldt er  er en overskrift på alle de risici , som der er nævnt i denne afhandling, 

men det er ikke alle risici  der er direkte risici,  nogle af dem er associeret risk, og 

med det mener jeg at eksempelvis strategisk risiko bliver sjældent berørt af en enkelt  

kunde som laver noget kriminelt, eller hvor der er en finansiel  risiko, men hvis den 

er slem nok, kan man være nød til  at  omlægge strategien, og derfor ændre kurs en 

for hele pengeinstituttet . Så indirekte kan der være en strategisk risiko. Men 

strategisk risiko er sjældent den direkte berørte risiko. Det er heller ikke 

nødvendigvis noget kunden kan gøre ved, eller kan ændre der gør at  et pengeinstitut  

ikke ønsker dem som kunde, da det kan være en selverkendelse af at pengeinstituttet 

simpelthen ikke har de operation elle systemer eller teknologiske udstyr ti l  at  kunne 

holde øje med en kunde , som har en højere risiko, eller måske en vis størrelse.  

Men det er ikke nødvendigvis kun en risiko som der gør at  et  pengeinsitut de -risker 

(offboarder) en kunde, det er ofte fler e risici , Operationel,  Juridisk,  Compliance, 

Finansiel,  Teknologisk og Omdømme, som i  sidste ende kan have indflydelse på 

Strategien i  pengeinstituttet.  

 

Men hvad gør det med samfundet som helhed , at man de-risker/offboarder kunder? 

Det kan man se skræmmende tydeligt i  USA, hvor man i  generationer de -riskede sig 

fra kunder  eller offboardede kunder som eksempelvis havde en, ifølge ejeren af 

pengeinsti tuttet anden race 10 end pengeinstituttets ejer.  Så derfor hvor man måske 

tror at  de-risking er noget nyt, så har det  eksisteret i  århundreder . Tidligere gjorde 

man det dog primært på baggrund af hudfarve, og deraf omdømme da man ikke 

ønskede at  forholdsvis hvide pengeinsti tutter skulle associeres med k under med 

 
10 Med race menes hudfarve – og ifølge denne afhandlings forfatter findes der kun en menneskerace! Det som folk 

mener er en anden race er blot melanin i huden og har intet med race at gøre! 
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anden end hvides bankforretninger.  Hvis man kigger på en undersøgelse som 

McKinsey & Company lavede 25 februar 2020, så kan man se at  det prim ært var den 

sorte og latinske del  af befolkningen som ikke kunne få , eller havde meget svært 

ved at få en konto i en finansiel institution , fordi det blev vurderet for risikobetonet, 

eller det  var i hvert  fald undskyldningen. Og det har resulteret  i  at der i  dag er 

mange, i  den sorte og latinske del  af befolkningen der simpelthen ikke har en 

bankkonto, eller ikke har adgang til  visse finansielle produkter.  (McKinsey & 

Company, 2020)  

 

Nedenfor kan man se en graf over, hvor mange fra det sorte del af samfundet som i 2017 stadig ikke 

havde en bankkonto, eller hvor de ikke havde adgang til alle finansielle produkter (underbanked). 

  

 

Figur 10 - Undersøgelse af McKinsey & Company 

 

Det den graf siger, er at  selv i  dag, hvor det  sorte og latinske samfund har fået  flere 

muligheder,  så er der stadig et  meget stort  ef terslæb, fra den systematiske de -risking 

der skete i det amerikanske samfund.  

 

I dag sker de-risking heldigvis ikke længere på baggrund af kundens hudfarve, men 

på baggrund af den branche som en kunde virksomhed operere i. Men det betyder 

ikke at  beslutninger er baseret på statistik, eller at  pengeinstituttet har undersøgt 

branchen og virksomheden der ansøger om en et kundeforhold ti l  bund s, der er 

mange af beslutningerne der er baseret  på fejl  antagelser, og bare er fundamentalt 
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forkerte. De-risking er bare offboarding før kunden er kommet ind i ”butikken” ,  dog 

bliver kunderne ikke indberettet til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet ,  men de bliver ikke kunde i pengeinstituttet.  Hvis kunden 

får at vide at de ikke kan blive kunder alligevel efter at der er lavet en 

kundekendskabsprocedure i forbindelse med en CDD (Onboarding) af kunden, så 

bliver de dog indberettet til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminali tet hvis pengeinstituttet finder noget mistænkelig t.      

 

Kigges der på den anonymiserede case, så kom kunden igennem onboarding 

processen med en undersøgelse af kundens SOW og KYC, men blev offboarded på 

baggrund af en mulig sag om skatteunddragelse mod h endes mand i  et  andet EU-

land. Og selv om sagen var kommet frem før hun blev kunde, så var hun formentligt  

ikke blevet de-risket , da de-risking er før der udføres en CDD i forbindelse med 

onboarding. Hvis hun havde heddet ”jong un” som Nordkoreas leder t il  efternavn, 

så havde var hun formentligt blevet de -risket , eller hvis hendes navn var synonym 

med våbensmugling eller noget lignende. Og det er derfor sjældent privatpersoner 

bliver de-risket, det er primært virksomheder. Dog hvis mandens sag var startet  mens 

kunden var ved at  blive onboarded, så havde pe ngeinstituttet formentligt  valgt  ikke 

at onboarde kunden, af de samme årsager som hun blev offboarded .  

Men hvorfor ville man ikke have kunden i banken? Kunden skal være kunde i et 

pengeinsti tut, og det gamle pengeinstitut slap da også af med kunden t il  et  nyt 

pengeinsti tut som enten ikke lavede deres onboarding tjek godt nok, eller som 

simpelthen vurderede at risikoen ved , at have kunden var lav? Det kan man kun gisne 

om. 

  



64 

 

Kapitel 6: Samlet Konklusion 

For at svare direkte på problemformuleringen, så kan  det godt ifølge gældende 

lovgivning retfærdiggøres at kunder offboardes på baggrund af økonomisk risiko. 

Men når det så er sagt, så findes der igennem analysen i denne afhandling en helt 

anden løsning til  selve offboa rding problematikken. Det er desværre sket at  danske 

pengeinsti tutter bevist  eller ubevist,  tidligere har lukket øjnene for mistænkelige 

transaktioner, der er gået igennem danske pengeinstitutterne.  (Berlingske:3,  2019)  

Som udgangspunkt er det dog ikke pengeinstitutterne der ha r været direkte 

kriminelle, de har dog fejlet i  at  opdage og stoppe den finansielle kriminalitet,  så 

de har ladet sig udnytte af kriminelle elementer.  Og som nævnt tidligere er det også 

årsagen t il  at  pengeinstitutterne er blevet enormt hurtige til  at  offb oarde kunderne, 

med en efterfølgende indberetning til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet  (SØIK). Men det er en meget stor fejl, da 

pengeinsti tutterne så negl igere deres samfundsansvar,  og det  er da også det  der  

nævnes igen og igen i FATF anbefalingerne.  

Hvis et  pengeinstitut  har fundet noget de finder mistænkeligt ,  hos en kunde så skal 

det  bestemt indberettes til  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internat ional 

Kriminalitet  (SØIK), men derfor skal kunden ikke off boardes,  da man så mister al 

den ekspertise der overvåger kunden, men der skal også være mulighed for at hvis 

kunden er hos et  mindre pengeinstitut,  at  pengeinsti tuttet kan anmode 

Statsadvokaten for  Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK) om at 

sende en AML Specialist til  at assistere pengeinstituttet, hvis pengeinsti tuttet mener 

at de ikke har kompetencerne t il  at overvåge kunden, på baggrund af eksempelvis 

kompleksiteten af kunden.  

Det vil være en kæmpe fejl, og direkte imod ordlyden i hvid vaskningsloven at 

offboarde kunderne på baggrund af hvidvaskningsrisiko maskeret som økonomiske 

risiko grunde.  
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6.1 Perspektivering 

Hvis man virkeligt  gerne vil  slå et slag mod hvidvask, skatteunddragelse og 

terrorfinansiering, og løse udfordringen, i hvert  fald på nationalt  plan, så burde der 

oprettes en compliance paraplyorganisation (CPO), som er i  tæt samarbejde med 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet  (SØIK), og 

organisationen bør være finansieret  af finanssektoren, og den Danske stat . Den 

organisation ville så udføre efterforskningen (CDD/ODD/EDD) på vegne af 

pengeinsti tutterne, og når de laver en rapport  om en kunde, så laver de det på vegne 

af alle pengeinsti tutterne hvor kunden er. På den måde vil medarbejderne kunne 

følge transaktionerne rundt i de forskellige pengeinstitutter , i  stedet for at i  nogle 

tilfælde gisne om hvor de går hen , eller simpelthen være nødt til  at spørge kunden, 

og derfor så indirekte fortælle kunden at  de er ved at undersøge deres 

forretningsforhold. Der er nogen der  vil  augmentere for at  når man ikke indrømmer 

over for kunden, at  man er ved at undersøge kundeforholdet,  så ved kunde det jo 

ikke, men det er utroligt farligt at undervurderer kriminelles evner til  at lægge 2 og 

2 sammen. Derved ville det  give de kriminelle mulighed for at  forsøge at sløre deres 

finansielle og digitale spor.  

 

De-risking og offboarding af kunder på baggrund af hvidvask risici bør gøres 

ulovligt,  og bør ej  heller  være t illadt  ved finansielle risici , så pengeinstituttet ikke 

kan bruge finansiel  risiko som undskyldning, og hvis der er en reel  finansiel  risiko, 

så kan det enkelte pengeinstitut vælge at  reducere antallet af finansielle produkter 

man tilbyder kunden. En af de Økonomiske risikotyper er ikke en undskyldning for 

ikke at tage imod kunden, da kunden nok selv skal fravælg e et pengeinstitut , hvis 

de føler at de ikke får adgang, til  de finansielle produkter og instrumenter som andre 

kunder har, og de føler sig berett iget til .   

Med den før nævnte compliance paraplyorganisation (CPO), der vil man have 

mulighed for at overvåge kunderne til  sådan en grad at de-risking og offboarding af  

kunder ikke er nødvendigt, da pengeinsti tutterne ikke kan klandres for en kundens 

kriminelle t ilbøjeligheder, hvis de ved det fra start, og har overvågning på kunden, 

og jævnligt underretter SØIK omkr ing mistanke omkring kundens gøren og  laden,  

så de kan opbygge en sag mod kunden, hvis der da skulle være hold i fordommen 

omkring kundens potentielt  kriminelle natur.  
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Der er helt sikkert nogle der vil mene at en fælles compliance organisation vil være 

et drastisk skridt,  men der skal drastisk skridt  til  hvis man ønsker at stoppe finansiel  

kriminalitet som er så ødelæggende for samfundet.  Fordi man samler alle compliance 

medarbejderne fra den finansielle sektor i en organisation, så vil der kunne ske 

stordrift  fordele, da man meget lettere har adgang til  informationer om kunderne .  

Primært på baggrund af at  man kan kigge i alle pengeinstitutternes systemer efter 

informationer, og man kan koncentrere viden t il  et sted. Men i den forbindelse bliver 

det så derfor også meget vigtigt at der er styr på medarbejderes ”WHY” ,  altså årsag 

til  at  arbejde der.  Det kommer til  at  have enorm betydning for samfundet som helhed.  
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