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Förord

Det förändringsarbete som vi påbörjade efter poli-
sens omorganisation präglade större delen av verk-
samheten även under 2017. Målsättningen är att

 ¿ öka vår förmåga att upptäcka och beskriva 
modus och trender inom penningtvätt och finan-
siering av terrorism

 ¿ bidra mer med våra kunskaper och operativa för-
mågor i den myndighetsgemensamma satsningen 
mot organiserad brottslighet

 ¿ öka kvaliteten och antalet underrättelser till de 
brottsutredande enheterna och myndigheterna

 ¿ öka vår förmåga att identifiera komplexa  
penningtvättsärenden. 

En viktig del av vår verksamhet är att upptäcka 
finansiering av terrorism. Under året fick vi fler med-
arbetare, vilket ledde till fler operativa analyser av 
misstänkt finansiering av terrorism. Dessutom har vi 
fortsatt att utveckla vår samverkan med Säkerhets-
polisen genom att lämna information om personer 
som Säkerhetspolisen misstänker har samröre med 
terrorism. 

Under 2017 steg antalet skjutningar och spräng-
ningar i kriminella miljöer till rekordnivåer, vilket 
krävt stora resursinsatser för Polismyndigheten. 
Även finanspolisen har bidragit med information 
som lett till ingripanden mot de nätverk som orsakar 
skjutningarna. Som grund till konflikterna ligger 
ofta narkotikauppgörelser. Brottsvinsterna tvättas 
sedan genom den finansiella sektorn. 

Inflödet av rapporter om misstänkta transaktioner 
rörande penningtvätt och finansiering av terrorism 
ökade under 2017 med nära 25 procent jämfört med 
året innan. Det har periodvis varit ett ansträngt läge 
med att hinna omhänderta det ökade inflödet men 
tack vare en föredömlig och gemensam insats från 
alla medarbetare har det kunnat hanteras. 

Vi har nu tagit ytterligare kliv i riktning mot de  
långsiktiga målen. Under 2018 kommer att vi att 
rekrytera fler medarbetare, främst för att bidra mer 
med finanspolisens unika förmågor i den myndig-
hetsgemensamma satsningen mot organiserad brotts-
lighet. Vi planerar också att driftsätta ett nytt it-stöd, 
goAML, vilket ska leda till bland annat förbättrade 
möjligheter att strukturera datamängder så att vi 
lägger fokus på att arbeta med rätt information. På 
det sättet ska vi öka återtagandet av brottsvinster och 
lämna både fler underrättelser och underrättelser om 
mer komplex brottslighet vidare för utredning. Det 
ska också leda till att vi får lättare att ge återkoppling 
till de rapporteringspliktiga så att de får ökade kun-
skaper om vad de ska rapportera till finanspolisen.

I början av 2018 inrättades vid Polismyndigheten 
en samordningsfunktion för att hålla samman  
Sveriges åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism. I samordningsfunktionen ingår 17 
brottsbekämpande myndigheter och tillsynsorgan. 
Under 2018 lägger vi grunden för det gemensamma 
arbetet och här spelar finanspolisen en central roll. 

Att genomföra större förändringar tar tid, men vi 
tror på våra långsiktiga mål – och vi vet att vi är på 
rätt väg.

Mats Löfving
Chef för nationella operativa avdelningen
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Det här är finanspolisen

Finanspolissektionen (fortsättningsvis kallad finans-
polisen) är en del av underrättelseenheten på Polis-
myndighetens nationella operativa avdelning (Noa). 
Finanspolisen har ansvar för underrättelseverksam-
het avseende penningtvätt och finansiering av  
terrorism. Här finns även en funktion för arbete mot 
penningförfalskning och falska bank- och kreditkort.

Finanspolisens uppdrag
Finanspolisens uppdrag är både att vara Sveriges 
Financial Intelligence Unit (FIU) och att vara en del 
av den nationella underrättelseverksamheten inom 
Polismyndigheten. Det senare innebär att vi om- 
händertar information om förbrott till penningtvätt 
eller information om när penningtvätt kan miss- 
tänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. 
Finanspolisen ska även omhänderta information 
som omfattar finansiering av terrorism. 

”Finanspolisens uppdrag är både att vara 
Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) 
och att vara en del av den nationella 
underrättelseverksamheten inom Polis-
myndigheten.”

Informationen kommer från verksamhetsutövare 
i Sverige som är rapporteringspliktiga enligt lag 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Några exempel på verksamhets-
utövare är företag inom bank- och försäkrings- 
rörelser, företag som bedriver yrkesmässig handel, 
kasino- och speltjänstverksamhet samt olika kredit- 
och betaltjänstverksamheter. Informationen kan 
också komma från andra delar av underrättelse- 
verksamheten inom Polismyndigheten eller genom 
olika forum för myndighetssamverkan eller via tips.

”Att vara FIU innebär att vi ska ta emot 
och analysera information från andra 
länder om misstänkta transaktioner och 
annan relevant information om penning-
tvätt, dess förbrott samt om terrorism-
finansiering.” 

Att vara FIU innebär att vi ska ta emot och analysera  
information från andra länder om misstänkta trans-
aktioner och annan relevant information om penning- 
tvätt, dess förbrott samt om terrorismfinansiering. 
Dessutom ska vi vid behov delge informationen till 
andra FIU:er runt om i världen. 

I uppdraget som FIU ingår även att finanspolisen 
ska

 ¿ återkoppla till tillsynsmyndigheter och 
verksamhetsutövare

 ¿ delge information och resultat av analys till 
berörda aktörer och myndigheter, både inter-
nationellt och inom Sverige.

53 % 

43 % 
av medarbetarna på finanspolisen 
är kvinnor

av medarbetarna på finanspolisen 
är polisutbildade
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Det här är finanspolisen

Finanspolisens organisation
Finanspolisen består organisatoriskt av tre grupper 
som leds av gruppchefer och en sektionschef. Bilden 
ovan beskriver var finanspolisen finns inom Noas 
organisation.

Satsning på ökad analysförmåga 
och återkoppling
Under 2017 arbetade finanspolisen särskilt för att öka 
analysförmågan och ägnade mer tid åt återkoppling 
till verksamhetsutövare. Det genomsyrade flera  
aktiviteter och projekt som beskrivs i den här  
rapporten.

Finanspolis-
sektionen

Underrättelse-
samordnings-

sektionen

Underrättelse-
sektionen

Operativ
verksamhet Utredning

Ekobrottskansli Kansli

Kansli

Kontakt Underrättelse
Internationell
verksamhet Beredning

Chef

Nationella operativa avdelningen (Noa)
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ekonomin genom att exempelvis betala svart arbets-
kraft eller finansiera annan brottslig verksamhet. När 
den person som själv har begått förbrottet tar del av 
brottsutbytet och tvättar pengarna brukar det kallas 
självtvätt.

Rapportering av misstänkt penningtvätt
För att förhindra att finansiell verksamhet och annan 
näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt ska 
information om misstänkta transaktioner, beteenden 
och aktiviteter delges finanspolisen. Ett flertal fysiska 
och juridiska personer är därför enligt lag1 skyldiga 
att rapportera till finanspolisen.

De som omfattas av lagen brukar kallas för 
antingen verksamhetsutövare eller rapportörer och 
är bl.a. företag inom revisionsbranschen, bank- och 
försäkringsbranschen, företag som bedriver yrkes-
mässig handel, fastighetsmäklare, speltjänstverksam-
heter samt olika kredit- och betaltjänstverksamheter. 
Informationen från verksamhetsutövare utgör en stor 
del av den totala informationsmängd som finans-
polisen använder för att identifiera penningtvätt och 
terrorismfinansiering. I förlängningen bidrar de till 
att bekämpa den organiserade brottsligheten.

”Informationen från verksamhetsutövare 
utgör en stor del av den totala informa-
tionsmängd som finanspolisen använder 
för att identifiera penningtvätt och  
terrorismfinansiering.”

1 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism.

Penningtvätt

Möjligheten att tjäna pengar är en stark drivkraft 
inom nästan all typ av kriminalitet och i synnerhet 
inom organiserad brottslighet. För att kriminella ska 
kunna använda sina brottsvinster i den legala sek-
torn behöver svarta pengar tvättas vita. Pengar från 
exempelvis bedrägerier, narkotikahandel eller rån 
måste då omvandlas till skenbart lagliga inkomster 
och tillgångar.

De brott som resulterar i ekonomiskt utbyte är 
potentiella förbrott till penningtvätt och inkluderar 
även undandragandebrott (att t.ex. lämna oriktiga 
uppgifter för att undvika skatt eller tull). Penning-
tvätten i sig sker ofta genom en serie transaktioner, 
där brottsutbytet skiftar ägare och form, och kanske 
delas upp i mindre delar – allt för att minska spårbar-
heten. Svarta pengar förvandlas helt enkelt till vita, 
legala inkomster, ofta med målet att göra om kontan-
ta medel till tillgångar på olika typer av konton.

”Penningtvätten i sig sker ofta genom 
en serie transaktioner, där brottsutbytet 
skiftar ägare och form, och kanske delas 
upp i mindre delar – allt för att minska 
spårbarheten.”

Olika typer av penningtvätt
Även det omvända inträffar, nämligen att pengar 
på ett konto behövs som kontanter, alltså att vita 
pengar behöver omvandlas till svarta löner eller 
liknande. Detta kallas ibland för penningmaskering 
eller omvänd penningtvätt. Det kan ske t.ex. genom 
att ett företag använder sig av osanna fakturor för att 
kunna göra överföringar och uttag från företagets 
konton och växla till sig kontanter.

De kontanta medlen används sedan i den illegala 
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Verksamhetsutövarnas rapporter skickas till finans-
polisen, som sammanställer och analyserar infor-
mationen. Vid misstanke om penningtvätt upprättar 
finanspolisen en brottsanmälan. Dessutom bearbetar 
och analyserar finanspolisen underrättelseinforma-
tionen och lämnar den vidare till andra delar inom 
Polismyndigheten eller till andra brottsbekämpande 
myndigheter. Det gör vi t.ex. om misstanken inte 
är så stark att den leder till en brottsanmälan, men 
uppgifterna ändå är av intresse att fortsätta bevaka, 
eller om annan brottslighet misstänks. I vissa fall ska 
informationen även delas med utländska FIU:er.

Penningtvätt och narkotika
En typ av brottslighet som kan föregå penningtvätt 
är narkotikahandel. När finanspolisen arbetar med 
information om narkotikaförsäljning sker det bl.a. 

Finansiell möjliggörare för 
organiserad brottslighet

En 25-årig man som tidigare endast var dömd 
för enstaka trafikbrott uppmärksammades av 
en verksamhetsutövare. Kreditkort utställda 
på mannen, och hans helt ostraffade sambo, 
användes flitigt vid köp av exklusiva varor och 
resor inom och utom Sverige. Kreditkorts-
fakturorna betalades sedan av andra personer. 
Finanspolisen kartlade personerna och kunde 
identifiera flera samband med den grova orga-
niserade brottsligheten.

Vår analys av korttransaktionerna visade att 
resorna som köptes inte var för mannens och 
sambons egen räkning, utan istället avsedda för 
personer som förekom flitigt i brottsliga samman- 
hang (bl.a. vid pågående smugglingsbrott). Vi 
inhämtade finansiell information som visade 
att mannen och sambon under kort tid hade 
omsatt belopp i mångmiljonklassen på sina 
privata bankkonton.

All sammanlagd information fick oss att  
misstänka grov penningtvätt och grov närings- 
penningtvätt. Förutom att ha tagit emot och 
omsatt pengar som härrörde från brottslig verk-
samhet har de misstänkta personerna direkt 
erhållit och omsatt brottsutbyten från bedrägeri- 
brott i andra länder, samt erhållit och omsatt 
brottsutbyten från grova undandragandebrott 
i Sverige.

Brottsutbytena har omsatts (tvättats) genom 
bl.a. köp av exklusiva varor och värdeföremål 
som troligen har återförts till personer inom  
den grova organiserade brottsligheten. De har 
sedan kunnat använda värdeföremålen som 
betalningsmedel, pantsätta dem mot kontanter 
eller på annat sätt investera i den legala ekono-
min eller återinvestera i nya brott.

Tack vare finansiell information kunde vi  
upptäcka hur mannen och sambon agerade 
penningtvättare och möjliggörare för den 
organiserade brottsligheten genom att utföra 
finansiella transaktioner. Hur länge mannen 
varit verksam som möjliggörare är oklart men 
från och med nu är han inte längre okänd för de 
brottsbekämpande myndigheterna.
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i samarbete med övriga underrättelseenheter och 
med underrättelseverksamheten på nationellt it-
brottscentrum inom polisen. I dag är det vanligt att 
narkotikahandel sker på marknadsplatser på kryp-
terade nätverk (bl.a. på det så kallade darknet). Men 
betalning vid försäljning av narkotika sker även via 
vanliga kontoöverföringar mellan olika bankkonton.

Betaltjänster och risk för penningtvätt
I Sverige utförs de allra flesta betalningarna med 
olika typer av kort såsom bankkort, betalkort och 
kreditkort. En mycket stor del av befolkningen har 
tillgång till internetbank. Kontantanvändningen 
minskar, de elektroniska transaktionerna ökar 
och jämfört med många andra länder använder 
svenskarna sig av elektroniska transaktioner i hög 
utsträckning.2 Dessutom har den svenska betaltjänst-
marknaden förändrats mycket de senaste åren och 
utvecklingen med nya aktörer och tjänster förväntas 
fortsätta även kommande år.3 Finanspolisen följer 
detta noggrant och med intresse via omvärldsbevak-
ning och rapportering från olika verksamhets- 
utövare. Under 2017 arbetade vi även med egna  
strategiska analyser som resulterade i två rapporter 
om nya betalningsmetoder.

Strategisk rapport om kryptovalutor och  
virtuella valutor
Ett område som vi bedömde var av intresse var  
kryptovalutor och virtuella valutor. Betydande 
belopp omsätts i dessa valutor och det finns möjlighet 
att använda dem både i penningtvättsupplägg och 
vid finansiering av terrorism. När virtuella valutor 
växlas till annan valuta – eller det omvända – inne-
bär det att verksamhetsutövarna ser dem bland sina 
transaktioner. Väcker transaktioner med virtuella 
valutor misstanke rapporterar verksamhetsutövarna 
till finanspolisen.

”Väcker transaktioner med virtuella  
valutor misstanke rapporterar  
verksamhetsutövarna till finanspolisen.”

2 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden 2016, s. 96–99. 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/ 
rapporter/den-svenska-finansmarknaden/svenska/2016/
rap_finansm_160831_sve.pdf

3 Konkurrensverket, Betaltjänstmarknaden i Sverige 2017:7,  
s. 5. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikatio-
ner/rapporter/rapport_2017-7.pdf

Att ”låna ut” sitt konto

En verksamhetsutövare (bank) reagerade på  
att en kund hade gjort ett antal överföringar i 
miljonklassen på sitt företagskonto och rappor-
terade detta till finanspolisen. Många insätt-
ningar hade gjorts sedan kontot öppnades,  
följt av frekventa kontantuttag och utlands-
överföringar.

När vi tittade närmare på detta misstänkte vi 
att personen upplät sitt konto till andra perso-
ner som därigenom kunde tvätta pengar från 
försäljning av narkotika, dopningspreparat och 
hälsofarliga medel. Uttagen och överföringarna 
syftade till att dölja pengarnas ursprung. Perso-
nen som hade kontot skulle använda det för sin 
näringsverksamhet, men så verkade inte vara 
fallet och vi skrev därför en brottsanmälan om 
näringspenningtvätt till Ekobrottsmyndigheten.

Även verksamhetsutövaren vidtog åtgärder. 
Kunden besvarade inte frågor som banken 
ställde om syftet med transaktionerna. Därför 
avslutades kontot och personen rapporterades 
till finanspolisen. Banktjänstemännen tyckte 
helt enkelt inte att de fick svar på sina kund-
kännedomsfrågor.
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För att öka kunskapen inom området granskades 
rapporter som inkommit under 2014, 2015 och 2016. 
Rapporterna gällde antingen virtuella valutor som 
hade omsatts till vanlig valuta eller det omvända. Ett 
antal tillvägagångssätt med tillhörande indikatorer 
på brottslig verksamhet kunde identifieras. De var 
kopplade till olika förbrott, såsom narkotikahandel, 
bedrägeri och illegal växling av virtuell valuta.

Granskningen utmynnade i en rapport avsedd 
för Polismyndigheten och andra brottsbekämpande 
myndigheter. Vi skickade även ett informationsblad 
till berörda verksamhetsutövare för att ge dem bättre 
förutsättningar för att identifiera situationer när 
deras verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism via kryptovalutor och 
virtuella valutor. 

Kryptovalutor och virtuella valutor är en del av 
vardagen idag, även om de fortfarande är ovanliga 
eller till och med helt obekanta för många människor. 
Finanspolisens uppgift är att upptäcka penningtvätt 
kopplat till personer som använder de här valutorna 
för att dölja illegal handel på darknet eller liknande.

Strategisk rapport om realtidsbetalningar
Det finns ett stort antal tjänster för att i realtid skicka 
pengar mellan privatpersoner, företag och förening-
ar, utan att behöva uppge ett bankkonto eller kredit-
kortsnummer till motparten i transaktionen. Swish 
är den tjänst som används som betalsätt av flest per-
soner i Sverige. Därefter följer traditionella kortbetal-
ningar, internet och autogiroöverföringar.4 

Finanspolisen arbetade under 2017 på en rapport 
som visar exempel på hur Swish används i brottslig 
verksamhet. Rapporten lyfter frågan om huruvida 
bankernas riskmonitorering (övervakning) av Swish 
kan anses vara tillräcklig utifrån den riskbedömning 
av tjänster som bankerna ska genomföra enligt lag 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

4 Konkurrensverket, Betaltjänstmarknaden i Sverige 2017:7,  
s. 22. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publika-
tioner/rapporter/rapport_2017-7.pdf

siering av terrorism. Det finns även ett resonemang 
om ifall bankerna följer gällande lagstiftning när de 
lägger ut ansvaret att förvalta en viss del i transak- 
tionskedjan på en tredje part (s.k. outsourcing).  
Rapporten delgavs i slutet av maj 2018.

Man ska dock komma ihåg att majoriteten av 
Swish-användare nyttjar tjänsten till vad den är 
avsedd för, dvs. snabba och förenklande realtids-
betalningar vid köp av varor privatpersoner emellan 
eller vid återbetalning av en lunch som någon annan 
lagt ut för osv.

Penningtvätt och bedrägerier
Bedrägerier är ett mycket vanligt förbrott till  
penningtvätt i Sverige. Bland penningtvättsrappor-
terna som inkom till finanspolisen under 2017 var 
det flera som indikerade modus med manipulerade 
fakturor och s.k. vd-bedrägerier.

Vd-bedrägerier
Vd-bedrägerier är något som polisens nationella 
bedrägericentrum (NBC) flera gånger har informerat 
om i media.5 Det handlar om att medarbetare som 

5 https://www.svd.se/polisen-varnar-for-nya-bluffen-vd- 
bedragerier  
http://www.gp.se/nyheter/sverige/vd-bedr%C3%A4gerier-allt-
vanligare-i-sverige-1.636  
https://sv-se.facebook.com/Polisen-
bedr%C3%A4geri-546406245370971/
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arbetar på ekonomiavdelningar och liknande inom 
stora företag blir kontaktade av någon som utger sig 
för att vara högt uppsatt i företagsledningen. Den 
som presenterar sig som chef beordrar en stor betal-
ning eller överföring som måste ske skyndsamt och 
ger den anställde begränsad möjlighet att kolla upp 
om detta verkligen bör ske.

Det kan låta som en lättgenomskådlig bluff, men 
i stora koncerner där det är långt mellan anställda i 
dotterbolag och ledningen i moderbolaget kan detta 
vara svårkontrollerat. Om kontakten dessutom tas 
via en kapad e-postadress eller en e-postadress som 
liknar chefens och där det är svårt för medarbeta-
ren att kontrollera den verkliga avsändarens iden-
titet underlättar det för bedragarna. Ofta trycker 
bedragarna på att betalningen är brådskande. Den 
anställde hamnar då i tidsnöd och blir stressad och 
genomför betalningen. Ett råd till företag och organi-
sationer är att ha bra och kända rutiner för hur man 
hanterar oväntade och brådskande betalningar för 
att undvika den här typen av bedrägerier.

Manipulerade fakturor
Ett annat vanligt förekommande modus som ofta 
rapporteras in till finanspolisen tyder på att privat-
personer och företag utsätts för manipulerade fak-
turor. Även denna typ av bedrägeri varnar NBC för 
då och då. I de fall finanspolisen uppmärksammas 
på tillvägagångssättet handlar det ofta om utländska 
betalningar där målsägarna ännu inte upptäckt att 
de blivit utsatta, utan det är t.ex. deras bank som har 
kunnat misstänka det och reagerat.

”Ett annat vanligt förekommande modus 
som ofta rapporteras in till finanspolisen 
tyder på att privatpersoner och företag 
utsätts för manipulerade fakturor.”

Metoderna med manipulerade fakturor kan 
variera, men generellt handlar det om att en faktura 
skickas till en kund som faktiskt har köpt en vara 
eller tjänst från företaget, men på något sätt blir 
fakturan ”kapad” på vägen. Bankgironummer eller 
kontonummer och referensnummer som kunden 
uppmanas betala till har ändrats på den faktura som 
når kunden och betalningen styrs om till ett konto 
som bedragaren förfogar över.

I många fall används andra personer som s.k. mål-
vakter. Det betyder att de är innehavare av kontona 
som inbetalningarna kommer till och slussar peng-
arna vidare till andra konton eller hämtar ut dem 
i kontanter. Den eller de som utför bedrägerierna 
behöver därmed inte befatta sig med pengarna från 
det direkta brottet och kopplingen till dem försvåras. 
Bedrägeriet är ett förbrott och de efterföljande åtgär-
derna är ett led i penningtvätten.

Dispositionsförbud 
Den 1 juli 2014 infördes lagstiftning i Sverige som gav 
finanspolisen möjlighet att fatta beslut om dispo-
sitionsförbud. Det innebär att en misstänkt trans-
aktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av 
finanspolisen. Förbudet får gälla i högst två arbets-
dagar, och under den tiden ska det prövas av åklag-
are. Bestämmelserna om dispositionsförbud finns i 
4 kap. 11 och 13 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett dispositionsförbud gäller för egendom som 
finns hos en verksamhetsutövare i form av pengar, 
fordran eller annan rättighet och där det finns skäl 
att misstänka att egendomen är föremål för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism. Både Polis-
myndigheten och Säkerhetspolisen kan genomföra 
dispositionsförbud, dvs. besluta att egendom inte får 
flyttas, eller disponeras på annat sätt. Inom Polis-
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myndigheten är det finanspolisen som kan besluta 
om dispositionsförbud. Finanspolisen agerar tidigt 
i kedjan och effekten av våra insatser visar sig långt 
senare när utredning genomförts, åtal väckts och 
dom i målet fallit. 

”Finanspolisen agerar tidigt i kedjan och 
effekten av våra insatser visar sig långt 
senare när utredning genomförts, åtal 
väckts och dom i målet fallit.”

6 2017-05-12, B 9911/16, Malmö tingsrätt.
7 2017-11-27, B 1611/17, Hovrätten över Skåne och Blekinge  

Avd 2.

Fällande dom – bedrägeri, dispositions-
förbud och penningtvätt

I maj 2017 meddelades en dom från Malmö 
tingsrätt6 gällande grovt bedrägeri, grov 
urkundsförfalskning, grovt skattebrott och 
grovt penningtvättsbrott. Bakgrunden till ett av 
penningtvättsbrotten i domen var en misstänkt 
transaktion från Kina till Sverige. 

Transaktionen skulle vara en betalning  
mellan två klubbar för en övergång av en fot-
bollsspelare. En okänd gärningsman utgav sig 
för att företräda det brasilianska laget som sålde 
spelaren och uppgav ett konto som betalningen 
skulle sättas in på. Företrädaren för det kine-
siska laget gav då en kinesisk bank i uppdrag 
att överföra pengarna. Kontonumret gick till 
ett företagskonto i en svensk bank. De personer 
som företrädde det aktuella företaget ställde 
alltså företagets konto till förfogande för över-
föringen och dömdes till penningtvättsbrott. 

Vi på finanspolisen agerade på information 
från banken och fattade beslut om ett disposi-
tionsförbud på hela summan, totalt 3 522 550 kr. 
Vi upprättade därefter en brottsanmälan som 
blev del i en förundersökning som senare ledde 
till åtal mot personerna. Domen i hovrätten7 i 
november 2017 fastställde tingsrättens dom för 
de två misstänkta som fick fängelse respektive 
fängelse och näringsförbud. En lyckad insats där 
finanspolisens snabba agerande på en penning-
tvättsrapport hindrade att drygt 3,5 miljoner 
hamnade hos kriminella.
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Kampen mot terrorism är högaktuell. För att för-
hindra att finansiell verksamhet och annan närings-
verksamhet utnyttjas för finansiering av terrorism ska 
information om misstänkta transaktioner, beteenden 
och aktiviteter delges finanspolisen. Precis som när det 
gäller misstänkt penningtvätt är verksamhetsutövare 
enligt lag8 skyldiga att rapportera till finanspolisen 
som sammanställer och analyserar informationen. Vid 
misstanke om finansiering av terrorism lämnar finans-
polisen underrättelseinformation vidare till Säkerhets-
polisen och andra relevanta myndigheter. I vissa fall 
ska informationen även delas med utländska FIU:er.

”För att förhindra att finansiell verksam-
het och annan näringsverksamhet ut-
nyttjas för finansiering av terrorism ska 
information om misstänkta transaktioner, 
beteenden och aktiviteter delges finans-
polisen.”

Vad är terroristbrott?
Vad som är att betrakta som terroristbrott anges i lag 
(2003:148) om straff för terroristbrott. Sammanfatt-
ningsvis handlar det om en gärning som begås med 
avsikten att

 ¿ injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 
befolkningsgrupp, 

 ¿ otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 
mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå 
från att vidta en åtgärd, eller 

 ¿ allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggan-
de politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig 
organisation.

I lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt 
allvarlig brottslighet i vissa fall regleras att det är 

8 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism.

förbjudet att samla in, tillhandahålla eller ta emot 
pengar eller annan egendom i syfte att egendomen 
ska användas, eller med vetskap om att den ska 
användas, för t.ex. terrorism.

Hur kan finansieringen gå till?
Finansiering av enskilda terrorattentat kan ske med 
begränsade medel. Många gånger handlar det om 
små belopp som ofta dessutom har ett ursprung i 
legal verksamhet, t.ex. personers regelbundna inkom-
ster. Det medför att det är komplicerat att upptäcka 
transaktioner kopplade till terrorism. Brottspengar

Brottsvinster från mängdbrottslighet 
– misstänkt terrorismfinansiering?

En av rapporterna som inkom till finanspolisen 
med misstanke om terrorismfinansiering gällde 
en 26-årig man boende i ett utsatt område9 i 
en större stad i Sverige. Mannen fanns redan i 
polisens register, misstänkt för mängdbrotts-
lighet som narkotika- och stöldbrott etc. Vid 
närmare analys framkom uppgifter om att han 
kunde kopplas till våldsbejakande extremism. En 
granskning av mannens ekonomiska förehavan-
den visade att han hade tagit emot inbetalningar 
från privatpersoner som också förekom i polisens 
register i olika sammanhang. Den finansiella 
analysen visade att han även hade genomfört 
ett antal stora utgående transaktioner till ideella 
organisationer. Då det inte gick att utesluta 
misstanke om terrorismfinansiering gällande 
personerna och stiftelserna informerades Säker-
hetspolisen.

9 Utsatta områden och särskilt utsatta områden beskrivs i 
Polismyndighetens rapport från 2017, Utsatta områden – 
social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, 
s. 4. https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/
utsatta-omraden-social-ordning-kriminell-struktur-och-
utmaningar-for-polisen-2017.pdf

Finansiering av terrorism
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”Finansiering av enskilda terrorattentat 
kan ske med begränsade medel.

som används för terrorism- och utbildningsaktivite-
ter osv. kan även härröra från olika typer av mängd-
brott såsom bedrägerier och stölder. 

Det är ofta svårt att förutse terrorattentat uti-
från enbart finansiell information. Samarbete inom 
underrättelsevärlden mellan Säkerhetspolisen och 
olika underrättelseverksamheter, både inom och 
utanför landets gränser, är därför av stor vikt.

Terrorattentatet i Stockholm 7 april 2017
”Strax före klockan tre...” skriver Säkerhetspolisen 
i sin årsbok.10 Den 7 april 2017 kommer för alltid att 
förknippas med terrorattentatet i Stockholms city. 
Även för finanspolisens del kom den eftermiddagen 
och kommande veckor att handla om händelsen. Vi 

10 Säkerhetspolisen, Säkerhetspolisen 2017, s. 14.  
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.43eb507e1617a7
65e5d25a/1520325737734/Arsbok-2017.pdf

bidrog aktivt redan i det initiala skedet och vår upp-
gift i sådana här lägen är att bearbeta och förmedla 
information från inkomna penningtvättsrapporter 
för att säkerställa att all tillgänglig information  
kommer till användning i Polismyndighetens utred-
ning av misstänkta gärningsmän. Veckorna efter 
attentatet bearbetades exempelvis information från 
verksamhetsutövare och från andra länders FIU:er.

I övriga Europa skedde flera terrorattentat under 
året. Manchester, London, Barcelona, Åbo och 
Istanbul drabbades. Fenomenet med ensamma gär-
ningsmän som använder lättillgängliga vapen som 
knivar och transportmedel för att utföra brotten blev 
påtagligt.

Expertmöte i Moskva
I slutet av april 2017 anordnade FATF11  i samarbete 
med ROSFIN (som är den ryska motsvarigheten  
till finanspolisen) ett möte kallat Joint Experts’ 
Meeting i Moskva. Representanter från finanspolisen 
och Polismyndigheten deltog för Sveriges räkning. 
Fokus låg på finansiering av terrorism och framför 
allt på finansiering av rekryteringen av personer till 
sådan verksamhet. Frågor om användning av företag 
i brottsligt syfte, företags verkliga huvudmän och 
professionella penningtvättsnätverk fanns på agen-
dan. Dessutom avhandlades frågor om potentiella 
ensamagerande terrorister.

Finanspolisen värd för nordiskt 
samverkansmöte
Under hösten 2017 stod finanspolisen värd för det 
årliga mötet Nordic Forum on Terrorism Financing. 
Deltagarna kom från respektive länders FIU och 
säkerhetstjänster. Dessa möten syftar till att deltagarna 
delar med sig av trender och modus som upptäckts i 
ärenden under det gångna året. Dessutom är mötena 
en möjlighet att diskutera lagstiftningsfrågor och 
erfarenheter på terrorismfinansieringsområdet med 
grannländerna.

11 Financial Action Task Force, en organisation under OECD.
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Den 1 augusti 2017 trädde ett nytt regelverk i kraft på 
penningtvätts- och terrorismfinansieringsområdet 
i och med att bestämmelserna i ett nytt EU-direktiv 
infördes i Sverige. Det innebar bland annat att nya 
definitioner av penningtvätt och finansiering av  
terrorism infördes i penningtvättslagen. Dessutom 
blev det större fokus på riskbedömningar och kund-
kännedom.

”Dessutom blev det större fokus på  
riskbedömningar och kundkännedom.”

Nya definitioner
I lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism fick penningtvätt en tydli-
gare definition. Den liknar numera den som finns i 
lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. 

Exempel på det här kan vara att någon använder 
egna konton för att tvätta pengar från narkotika-
försäljning, att någon upplåter sitt konto till någon 
annan för att slussa brottspengar vidare, eller att 
någon köper t.ex. en bil eller fastighet för brotts-
pengar.

Definitionen i lagen säger även att ”åtgärder med 
egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att 
någon avser att berika sig eller någon annan genom 

en framtida brottslig handling” jämställs med  
penningtvätt. Det kan handla om brottsliga upplägg 
som används för att avlöna svart arbetskraft och 
begå olika typer av skattebrott. 

Vissa företag undandrar sig från arbetsgivar-
avgifter och sociala avgifter osv. genom att använda 
osanna fakturor, överföra pengar mellan bolag och  
ta ut dem från det fakturaskrivande bolaget i form  
av kontanter för att betala svarta löner. Skatte- 
brottet uppstår först när tiden för inbetalning av 
skatter och avgifter har passerat, och då har aktivite-
terna och transaktionerna som avlönade den svarta 
arbetskraften redan skett. Att ägna sig åt detta är 
alltså också att betrakta som penningtvätt enligt defi-
nitionen i den nya lagen. Under penningtvättsdefini-
tionen faller också skatteundandragande där lagligt 
intjänade medel överförs till konton i skatteparadis 
i syfte att dölja pengarna och försvåra utredning av 
skatteundandragandet. 

”Under penningtvättsdefinitionen faller 
också skatteundandragande där lagligt 
intjänade medel överförs till konton i 
skatteparadis i syfte att dölja pengarna 
och försvåra utredning av skatte- 
undandragandet.”

Ny lagstiftning 2017

Definition penningtvätt

”Åtgärder med avseende på pengar eller 
annan egendom som härrör från brott eller 
brottslig verksamhet som: 

 ¿ kan dölja egendomens samband med brott 
eller brottslig verksamhet, 

 ¿ kan främja möjligheterna för någon att till-
godogöra sig egendomen eller dess värde, 

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

 ¿ innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar 
rätt till eller brukar egendomen. ”
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Även definitionen av finansiering av terrorism har 
förtydligats.

Det här innebär alltså att man gör sig skyldig till 
terrorismfinansiering om man överför pengar eller 
annan egendom till personer, eller grupper av perso-
ner, som planerar eller begår terroristbrott. Tillgång-
arna behöver inte användas specifikt vid terror- 
attentat. Bestämmelserna tar även sikte på finansie-
ring av t.ex. rekrytering och utbildning avseende  
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. 

Högre krav på riskbedömningar 
och kundkännedom
I den nya lagen ges riskbedömningar större vikt. 
Samtliga verksamhetsutövare ska varje år genomföra 
en riskbedömning som ska ligga till grund för rutiner 
och riktlinjer vars syfte är att förhindra att företagets 

Definition finansiering av terrorism

”Insamling, tillhandahållande eller mottagande 
av pengar eller annan egendom i syfte att 
egendomen ska användas eller med vetskap
om att den är avsedd att användas 

 ¿ för att begå sådan brottslighet som avses 
i 2 § lagen (2002:444) om straff för finansie-
ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa 
fall, 

 ¿ av en person eller en sammanslutning av 
personer som begår sådan brottslighet som 
avses i 2 § lagen om straff för finansiering 
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 
eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, 
stämpling eller medverkan till sådan brotts-
lighet, eller 

 ¿ för en sådan resa som avses i 5 b § lagen 
(2010:299) om straff för offentlig upp- 
maning, rekrytering och utbildning avseende 
terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet. ”

produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Ytterligare en nyhet 
är att verksamhetsutövaren även ska göra en risk-
bedömning av varje individuell kund och löpande 
följa upp och uppdatera dessa bedömningar.

Kundkännedomskrav har funnits tidigare, men nu 
finns ett explicit förbud mot att upprätta en affärs-
förbindelse utan att ha tillräcklig kundkännedom. 
Förbudet gäller också om det efter sådan känne-
dom finns misstanke om att verksamhetsutövarens 
produkter eller tjänster kommer att användas för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är 
även förbjudet att utföra enskilda transaktioner när 
sådan misstanke finns. Det ställs krav på vilka spe-
cifika åtgärder som ska vidtas för kundkännedom. 
Dessutom förtydligas vilka omständigheter som kan 
föranleda förenklade eller skärpta åtgärder. Precis 
som tidigare finns särskilda åtgärder för att avgöra 
om kunden är en person i politiskt utsatt ställning 
(PEP)12.

”Kundkännedomskrav har funnits  
tidigare, men nu finns ett explicit förbud 
mot att upprätta en affärsförbindelse 
utan att ha tillräcklig kundkännedom.”

Verksamhetsutövaren förutsätts utifrån sina kun-
skaper om kunden (kundkännedom) kontrollera att 
de transaktioner som kunden gör verkar rimliga. Om 
kunden agerar på annat eller ej förväntat sätt, ska 
verksamhetsutövaren reagera på detta och bedöma 
om brottslig verksamhet kan vara en anledning till 
de avvikande transaktionerna eller aktiviteterna. 
De utredande åtgärderna hos verksamhetsutövaren 
måste dock ställas mot att rapportering till finans-
polisen ska ske utan dröjsmål. Rapporteringsplikten 
har också utökats till att omfatta situationer när 

12 Personer i politiskt utsatt ställning är personer med viktiga 
offentliga funktioner i ett land. Exempel på detta i Sverige 
är stats- och regeringschef, ministrar, riksdagsledamöter, 
domare i Högsta domstolen, andra högre ämbetsmän och 
deras familjemedlemmar.
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verksamhetsutövaren på grund av misstanke avstår 
från att utföra en transaktion eller ingå ett affärs-
förhållande med en kund.

Effekter hos finanspolisen
För finanspolisens del innebar lagändringarna ett 
ökat inflöde av rapporter från nya verksamhets-
utövare, t.ex. pantbanker och tillhandahållare av 
speltjänster. Dessutom ökade kraven på det interna-
tionella samarbetet mellan finanspolisen och andra 
FIU:er. Enligt förordningen (2009:92) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
bemyndigades Polismyndigheten med föreskriftsrätt 
om hur rapportering till finanspolisen ska göras och 
hur uppgifter ska lämnas till oss från verksamhets-
utövarna. Sedan slutet av 2017 deltar vi därför i ett 
arbete med att ta fram sådana föreskrifter.

”För finanspolisens del innebar lag- 
ändringarna ett ökat inflöde av rapporter 
från nya verksamhetsutövare, t.ex.  
pantbanker och tillhandahållare av spel-
tjänster.”
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Finanspolisen har uppdraget att vara Sveriges 
Financial Intelligence Unit (FIU).13 Det innebär att 
finanspolisen tar emot och analyserar rapporter om 
misstänkta transaktioner och annan relevant infor-
mation gällande penningtvätt, dess förbrott samt 
terrorismfinansiering. Det betyder också att finans-
polisen har flera internationella överenskommelser 
att förhålla sig till och flera olika forum att delta i.

Samarbete med FIU:er i Europa
Finanspolisen har överenskommelser med andra 
länder gällande informationsutbyte kring frågor om 
penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi deltar  
även i internationella forum och utbildningar. Inom 
EU finns ett gemensamt forum placerat under EU- 
kommissionen för medlemsländernas FIU:er, FIU 
Platform. Forumet startade 2006 och syftar till att 
deltagande FIU:er och EU-kommissionen ska kunna 
utbyta råd och expertis samt föra diskussioner om 
EU:s regelverk för penningtvätt och terrorism-
finansiering och dess inverkan på det internationella 
samarbetet.

FIU Platform underlättar samarbetet mellan 
FIU:er genom att de kan utbyta erfarenheter och 
samarbeta i olika projekt. Dessa projekt syftar till att 
identifiera behov av lagförändringar samt nya risker 
och trender relaterade till penningtvätt och terrorism- 
finansiering.

”Finanspolisen har överenskommelser 
med andra länder gällande informations-
utbyte kring frågor om penningtvätt och 
terrorismfinansiering.”

13 Det regleras i 35 § Instruktion för Polismyndigheten 
(2014:1102) och i nationella operativa avdelningens handlägg-
ningsordning 2016:148, punkt 2.8.2.

Samarbete med FIU:er i världen
Ett annat internationellt forum som finanspolisen 
deltar i är Egmont Group14. Det är en plattform för 
säkert utbyte av finansiell underrättelseinformation 
och expertkunskap mellan FIU:er. Egmont Group 
har i dagsläget 155 medlemsländer och Sverige har 
varit medlem i drygt tjugo år. Ett av syftena inom 
Egmont är att olika länders FIU:er ska kunna dela 
erfarenheter och metoder med varandra. Den här 
typen av omvärldsbevakning är viktig för att kunna 
fånga upp tendenser och fenomen som förekommer 
utanför Sverige och EU samt för att kunna dela med 
sig av kunskap från egna ärenden och trender inom 
landet.

Finanspolisen deltar även i Europols EMPACT-15 
projekt i arbetet mot penningtvätt och kortrelaterade 
bedrägerier. Det innebär bl.a. medverkan vid olika 
operativa insatser tillsammans med de andra med-
lemsländerna i EU. Ett exempel är aktionsdagar med 
olika teman som länder i Europa och andra världs-
delar genomför samtidigt.

I vissa länder är funktionen FIU placerad inom en  
administrativ myndighet i landet. Sverige har en poli- 
siär FIU, men kan samarbeta med både administrativa 
och andra polisiära FIU:er. Samarbetet sker genom 
löpande kontakter på operativ och strategisk nivå. 

Finanspolisen strävar efter att utbyta så mycket 
internationell underrättelseinformation som möjligt 
med andra länder eftersom penningtvätt och terror-
ismfinansiering är ett gränsöverskridande problem. 
Under 2017 skickades flera hundra frågor, svar och 
spontana delgivningar mellan finanspolisen och 
andra länders underrättelseverksamheter.

”Under 2017 skickades flera hundra 
frågor, svar och spontana delgivningar 
mellan finanspolisen och andra länders 
underrättelseverksamheter.”

14 The Egmont Group of Financial Intelligence Units.
15 European multidisciplinary platform against criminal  

threats.
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FATF
Sverige är en av 37 medlemmar i den internationella 
organisationen Financial Action Task Force (FATF). 
Det innebär att Sverige har åtagit sig att efterleva 
FATF:s 40 rekommendationer som utgör internatio-
nella standarder för hur penningtvätt och finansie-
ring av terrorism ska bekämpas på ett effektivt 
sätt. Det betyder också att Sverige har åtagit sig att 
regelbundet genomgå granskningar av landets system 
för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Försommaren 2016 genomförde FATF ett plats-
besök i Sverige. Besöket var en del i en flerårig 
granskningsrunda av landets lagstiftning och arbete 
på penningtvätts- och terrorismfinansierings- 

området. Utvärderingsperioden avslutades i och med 
ett plenarmöte i februari 2017. Finanspolisen, som 
är en av många myndigheter och aktörer inom det 
svenska systemet i arbetet för att bekämpa penning-
tvätt och terrorismfinansiering, var både berörd av 
utvärderingen och fanns representerad vid plenar-
mötet. Finanspolisen bevakar kontinuerligt frågor, 
rapporter och information som lyfts av FATF.

Att finanspolisen satsar på ökad analysförmåga 
och återkoppling är en effekt av uttalanden, betyg 
och rekommendationer från FATF-granskningen. 
Ett ytterligare resultat är satsningen på ett nytt it-
system som ska införas på finanspolisen.



Samarbete med myndigheter  och företag

21

På nationell nivå har finanspolisen ett omfattande 
samarbete med andra myndigheter, och då inte 
enbart brottsbekämpande sådana. Det pågår ett kon-
tinuerligt utbyte av information mellan myndigheter, 
och under 2017 bedrevs samverkan på flera sätt.

Den myndighetsgemensamma satsningen 
Finanspolisen är en del inom den myndighetsgemen-
samma satsningen mot organiserad brottslighet. I 
satsningen deltar tolv myndigheter16. Den samverkan 
som sker i satsningen kan beskrivas i tre nivåer:

 ¿ ledning och styrning, genom deltagande i de beslut-
ande forumen Samverkansrådet och Operativa 
rådet samt berednings- och uppföljningsarbete

 ¿ underrättelsenivå, genom deltagande i de myndig-
hetsgemensamma underrättelsecentren

16 Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkrings-
kassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, 
Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säker-
hetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

 ¿ operativ nivå, genom deltagande i insatser som 
beslutats av Operativa rådet eller i regionalt 
operativt arbete utifrån underrättelseärenden i de 
myndighetsgemensamma underrättelsecentren.

Finanspolisen fanns representerad i fyra av de sju 
regionala underrättelsecentren under 2017 och har 
en central roll i underrättelsearbetet genom att till-
handahålla information från verksamhetsutövarna 
samt analys och specialistkompetens kring finansiell 
underrättelseinformation. Finanspolisen arbetar 
även i det nationella underrättelsecentrumet.

Samverkan mot ekonomisk brottslighet
Finanspolisen bedrev för andra året i rad tillsamm-
ans med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets 
skattebrottsenhet gemensam underrättelseverksam-
het mot personer som misstänks för grova ekono-
miska brott. 

Tillsammans arbetar myndigheterna mot ett antal 
målpersoner som bedöms ha hög förmåga att begå 
ekonomiska brott. Målpersonerna orsakar samhäl-

Samarbete med myndigheter 
och företag
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%
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let ekonomisk skada och tillskansar sig brottsvinster 
genom exempelvis bidragsbrott, bedrägerier, otillåten 
påverkan och påverkan så att andra begår ekono-
miska brott.

”Målpersonerna orsakar samhället  
ekonomisk skada och tillskansar sig 
brottsvinster genom exempelvis bidrags-
brott, bedrägerier, otillåten påverkan  
och påverkan så att andra begår  
ekonomiska brott.”
Arbetet tillsammans med de andra myndigheterna är 
till för att stoppa, störa och hindra möjligheterna att 
bedriva ekonomisk brottslig verksamhet och  
penningtvätt. Syftet är att det även ska leda till åt-
gärder som indragna eller nekade tillstånd, återkrav 
på bidrag, revisioner av bolag etc. Finansiell under- 
rättelseinformation från bl.a. verksamhetsutövare 
var avgörande i samtliga ärenden som gruppen arbe-
tade med.

Finansiell information som nyckel

Under året kartlade vi gemensamt en målperson  
som hade kontakt med flera organiserade krimi-
nella nätverk. Nätverken hade i sin tur olika 
brottsliga verksamheter som t.ex. narkotika- och 
dopningshandel, upplägg med osanna fakturor, 
bidragsbrott, smuggling och penningkurirer. 
Vi gjorde kontoanalyser och såg behov av att 
kontakta ett annat FIU i Europa. Med hjälp av 
deras underrättelseinformation kunde vi koppla 
transaktioner från målpersonens företag till ett 
bankkonto i det landet. Tack vare polisen i det 
aktuella landet lyckades vi styrka våra misstankar 
om målpersonens penningtvätt.

Samarbete kring utnyttjade identiteter
För att bekämpa organiserad brottslighet behöver 
finanspolisen och andra aktörer arbeta tillsammans. 
Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan 
mot viss organiserad brottslighet har gjort att 
brottsbekämpande och andra myndigheter kan dela 
information när syftet är att förebygga, förhindra 
och upptäcka brottslig verksamhet av allvarlig eller 
omfattande karaktär och när den bedrivs i organise-
rad form eller systematiskt av individer.

”Målsättningen med samarbetet var att 
komma åt organisatörerna av den här 
typen av brottslighet och de specifika 
aktörer som ägnar sig åt att begå brott 
med utnyttjade identiteter.”

Under 2017 deltog finanspolisen i en kartläggning av 
risken för penningtvätt i samband med s.k. utnytt-
jade identiteter. Kartläggningen gjordes i samarbete 
med ett flertal andra myndigheter. Tillvägagångs-
sättet med utnyttjade identiteter handlar om att 
utländska medborgare folkbokförs i Sverige på falska 
grunder. Sedan används de som målvakter i olika 
brottsupplägg. Målsättningen med samarbetet var 
att komma åt organisatörerna av den här typen av 
brottslighet och de specifika aktörer som ägnar sig åt 
att begå brott med utnyttjade identiteter.

Finanspolisens roll var att förse arbetsgruppen 
med finansiell underrättelseinformation kopplad till 
misstänkt penningtvätt och att samverka internatio-
nellt med andra FIU:er i berörda länder. På finans-
polisen analyserades en stor mängd transaktioner 
rörande ett antal utnyttjade identiteter som hörde 
ihop och vi kunde bekräfta samband mellan personer 
med hjälp av finansiell information.

Som en följd av det som framkom under projektet 
har finanspolisen kunnat metodutveckla sitt arbete 
med att genom analys av omfattande data upptäcka 
och bättre kunna kartlägga utnyttjade identiteter. 
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Ett viktigt uppdrag som finanspolisen har är att ha 
löpande kontakt med verksamhetsutövare och åter-
koppla information till dem för att öka kunskapen 
om penningtvätt och terrorismfinansiering. Under 
2017 anordnade finanspolisen t.ex. ett penningtvätts-
seminarium, började med informationsutskick och 
jobbade vidare i olika utvecklingsprojekt där verk-
samhetsutövarnas deltagande är avgörande.

Finanspolisen anordnade 
välbesökt seminarium
I november 2017 anordnade finanspolisen ett semina-
rium på temat penningtvätt. Runt 150 företag, myn-
digheter och organisationer bjöds in och samman- 
lagt närvarade över 200 personer. Under dagen in- 
formerade medarbetare på finanspolisen, tillsammans 
med utredare och underrättelsehandläggare från 
Noa, om olika ärenden och fenomen. Vi berättade 
t.ex. om ett dispositionsförbudsärende som satte 
fokus på organiserad brottslighet, problematiken gäl-
lande missbruk av e-legitimation och förekomst av 
målvakter i komplicerade kriminella upplägg. Vi tog 
upp narkotikaförsäljning på internet och hur spår-
ning av bitcoin går till. Avslutningsvis informerade 
vi om det pågående arbetet med finanspolisens nya 
it-stöd, goAML, som kommer att ha betydelse för 
verksamhetsutövarnas kommande rapportering till 
oss, se avsnittet Utvecklingsprojekt.

Nyhet – utskick av informationsblad
Som ett led i att återkoppla gällande modus, trender 
och risker som finanspolisen ser började vi under 
2017 med en ny aktivitet i form av informations-
utskick riktade till verksamhetsutövare. Det första 
handlade om att uppmärksamma verksamhetsutövare 
på några av de viktigaste lagändringarna som kom 
den 1 augusti. Läs mer i avsnittet Ny lagstiftning 2017. 

Det andra utskicket var en sammanfattning av  
rapporten som finanspolisen gav ut under året 
rörande virtuella valutor, se avsnittet Rapport om 
kryptovalutor och virtuella valutor.

Det tredje och det femte utskicket vände sig särskilt 

till banker och upplyste dem om nya brottsupplägg 
som uppmärksammades under hösten. Det handlade 
om genomförda bedrägerier eller försök till bedräge-
rier mot företag i hotellbranschen respektive modus 
vid ansökningar om bolån och penningtvätt kopp-
lat till det. I årets fjärde utskick beskrev vi bl.a. hur 
finanspolisen ser på regelverket kring riskbedömning 
och kundkännedom. Läs mer i avsnittet Högre krav 
på riskbedömningar och kundkännedom. Vi har hittat 
formerna för detta sätt att informera och arbetar för 
att utveckla utskicken ännu mer framöver.

Utvecklingsprojekt
Under 2017 bedrevs flera it-utvecklingsprojekt. Syftet 
var att säkerställa att finanspolisen har möjlighet att 
identifiera komplexa samband och analysera stora 
datamängder i större utsträckning, vilket kopplar till 
ett av uttalandena från FATF-granskningen.

Exempelvis pågick ett omfattande arbete med för-
beredelser för införandet av ett nytt rapporterings- 
system (goAML) som verksamhetsutövare ska 
använda. I goAML finns förutbestämda regler för 
hur misstänkta transaktioner m.m. ska inrapporteras. 

Återkoppling och samarbete 
med den privata sektorn
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Införande av fjärde penningtvättsdirektivet

Finanspolissektionen (fortsättningsvis kallad finanspolisen) är en del av Polismyndighetens 

nationella operativa avdelning (Noa) och har ansvar för underrättelseverksamhet avseende 

penningtvätt, terrorfinansiering och penningförfalskning samt falska betalningsmedel. Finans-

polisen är även Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU). Finanspolisen är därför mottagare 

av rapporter från verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism.

Införandet av fjärde penningtvättsdirektivet innebär en rad förändringar inom området, och de 

flesta lagar som reglerar arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattas i 

någon mån. Aktörer i ett flertal branscher blir också nya rapportörer. Genom denna skrift vill 

finanspolisen uppmärksamma verksamhets-utövare, både de som tidigare omfattats av 

rapporteringsplikten och nya rapportörer, om några av de viktigaste förändringarna samt 

informera om var ytterligare information finns tillgänglig. Förändringarna träder i kraft den 1 

augusti 2017.

Nya definitioner av penningtvätt och finansiering av terrorism

I den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får penningtvätt 

en tydligare definition. I 1 kap. 6 § definieras penningtvätt som åtgärder på pengar eller 

annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som:

• kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,

• kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde,

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

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

Vidare klargörs det att åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon 

avser att berika sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling jämställs med 

penningtvätt.

Även definitionen av finansiering av terrorism förtydligas och utökas i 1 kap. 7 §. Den tidigare 

definitionen motsvarar nuvarande lydelses grundsats och första punkt men ytterligare två 

punkter har tillkommit:

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

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

vetskap om att den är avsedd att användas

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

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
• av en person eller en sammanslutning av personer som begår sådan brottslighet som 

avses i 2 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 

eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan 

brottslighet, eller
• för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 

allvarlig brottslighet.

Finanspolisen informerar
• SEPTEMBER 2017

Virituella valutor i penningtvättsrapporter

I syfte att undersöka i vilken omfattning och enligt vilka mönster kryptovalutor förekommer inom penningtvätt och finansiering av terrorism har finanspolisen granskat penningtvätts-rapporter inkomna under 2013 – 2015. Denna rapport är en sammanfattning de delar av granskningen som inte är föremål för sekretess.
Granskningen tog sikte på samtliga slag av kryptovalutor men alla förekomster rörde bitcoin. Inga rapporter avseende andra kryptovalutor har alltså inkommit. Däremot har det även in-kommit rapporter rörande onecoin. All tillgängliga data talar för att onecoin inte är en krypto-valuta utan ett pyramidspel. Onecoin marknadsförs dock som en kryptovaluta och ingick där-för i granskning.
Merparten av verksamhetsutövarna kommer aldrig i direkt kontakt med bitcoins - vilket egentligen endast de som bedriver handel med kryptovalutor gör - utan har främst möjlighet att rapportera transaktioner som avser betalning för kryptovalutor. Det innebär att det endast är transaktioner i den rapporteringspliktiga delen av det finansiella systemet och de personer som utför dessa som varit föremål för granskningen.
Rapporterna har också granskats utifrån hur ett antal faktorer – t.ex. rapporteringsgrund, åtgärd vidtagen av finanspolisen, förekomst i polisiära register – samverkar genom att kors-referera dessa samt genom en nätverksanalys av de inblandade aktörerna. Syftet var att identifiera i vilka sammanhang kryptovalutor förekommer, vilka omständigheter och grunder som föranleder rapportering, vilka åtgärder finanspolisens vidtar, och i hur stor utsträckning de rapporterade personerna visar sig vara av intresse i andra polisära sammanhang.I granskningen har ett antal modus och trender identifierats, vilka finanspolisen vill uppmärk-samma rapporteringspliktiga verksamhetsutövare på.

Identifierade modus

Växlingsverksamhet
De granskade penningtvättsrapporterna och den påföljande nätverksanalysen gav starka indikationer på att ett antal personer handlade i bitcoins i sådan omfattning att det måste betraktas som näringsverksamhet. Tydliga indikatorer på växling var en stor omsättning på konton med transaktioner - vanligtvis genom Swish – åt båda håll. Ofta fanns det hänvisning-ar till bitcoins i transaktionsmeddelanden. Verksamheten bedrivs vanligtvis på personkonton.En sådan verksamhet är anmälningspliktig till finansinspektionen och medför därmed krav avseende beskattning och bokföring, krav som sällan uppfylls.

När växlaren köper bitcoins som erhållits som brottsutbyte – t.ex. som vinst från narkotika-försäljning – är det ett led i säljarens penningtvätt, och växlaren kan därför göra sig skyldig till medhjälp till penningtvätt, alternativt näringspenningtvätt.
Vidare kan det antas att flertalet av de personer som vänder sig till dessa växlare för att köpa bitcoins har ett intresse av att undandra sig den kundkännedom som etablerade och rapporteringspliktiga bitcoinförmedlare utövar.
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Rapportering till finanspolisen sedan införandet av fjärde penningtvättsdirektivet
Införandet av fjärde penningtvättsdirektivet innebar en rad förändringar för de verksamhets-

utövare som är rapporteringspliktiga enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Några av de största förändringarna avsåg riskbedömningar och 

kundkännedom. Syftet med detta utskick att att ge återkoppling till berörda verksamhets-

utövare avseende inrapporteringen till finanspolisen.

Riskbedömning och kundkännedomDen grundläggade riskbedömningen ska syfta till att både bedöma risk förknippad med 

produkten eller tjänsten som erbjuds och risk förknippad med kunden. Det ligger i sakens 

natur att det sällan finns anledning till rapportering när en kundrelation inleds. Undantaget är 

när en verksamhetsutövare på grund av misstankar om penningtvätt eller finansiering av 

terrorism vid den initiala kundkännedomen väljer att avstå från att inleda en affärsrelation.

Enligt nuvarande regelverk är verksamhetsutövarna skyldiga att rapportera detta till 

finanspolisen, vilket är en viktig förändring från tidigare regelverk.
Om kunden förväntas vidta vissa åtgärder efter att affärsrelationen etablerats, t.ex. 

registrering hos en tillsynsmyndighet eller liknande, bör verksamhetsutövaren kontrollera att 

så faktiskt sker. Exempel på detta är bildande av stiftelser, där det föreligger en registrerings-

skyldighet. Eftersom man innan registrering oftast ska uppvisa avskilda medel måste den 

tänkta stiftelsen öppna konto hos en bank innan registrering sker hos länsstyrelsen.

Liknande exempel kan hittas med andra verksamheter, där registrering av verksamheten 

sker både hos t.ex. Bolagsverket och tillsynsmyndigheten. Finanspolisen bedömer att 

underlåtenhet att registrera sig hos en tillsynsmyndighet är en avsevärd riskindikator.
Därefter ska verksamhetsutövare fortlöpande följa upp affärsförbindelsen för att säkerställa 

att riskklassificeringen är korrekt. Det ingår att löpande övervaka och bedöma transaktioner 

och aktiviteter för att säkerställa att kunden använder produkten eller tjänsten på det sätt 

som är avsett och angavs i den initiala kundkännedomen.

När kundens beteende avviker från förväntningar utifrån kundkännedom
Om kundens aktiviteter eller transaktioner avviker från vad verksamhetsutövaren har 

anledning att räkna med utifrån kundkännedomen och de produkter och tjänster som 

används kan det finnas anledning till misstanke. Det kan röra sig om att kunden använder en 

produkt eller tjänst på ett sätt som inte förväntas, t.ex. en privatperson som omsätter stora 

summor eller en stor mängd transaktioner på ett privatkonto, att en kunds beteende och 

transaktionsmönster plötsligt förändras eller att kunder uppvisar ett beteende som är 

oförenligt med kundkännedomen.Om verksamhetsutövaren på befintligt underlag anser att det finns skälig grund att misstänka 

penningtvätt, finansiering av terrorism, eller att egendomen härrör från brottslig verksamhet 

behövs ingen ytterligare analys eller kundkännedomsåtgärder. Alla omständigheter 

avseende aktiviteten eller transaktionen ska då utan dröjsmål rapporteras till finanspolisen.

I de flesta fall där verksamhetsutövaren ser avvikande transaktioner eller beteenden är det 

dock sällan tillräckligt för skälig misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller att 

egendomen på annat sätt härrör från brottslig verksamhet. Av förarbetena till nuvarande 
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Varning för bedrägliga ansökningar om bolån och misstänkt penningtvätt

Finanspolisen vill uppmärksamma verksamhetsutövare på misstänkt penningtvätt genom 

bolån. Minst två banker har utsatts i närtid och antalet försök är omfattande. Då modus är 

likartat finns det anledning att misstänka att många av försöken är sammanlänkade.

Modus och gemensamma faktorer
I de aktuella fallen har personerna haft låga taxerade inkomster som inte gjort dem kreditvär-

diga för ett bolån. I låneansökningarna har personerna uppgett att de under innevarande år 

påbörjat en fast anställning och inkommit med arbetsgivarintyg för att styrka detta.

Låntagarna har i samtliga fall en relativt svag anknytning till Sverige. Vanligtvis är de EU-

medborgare som relativt nyligen har folkbokfört sig i Sverige. Det förekommer också att det 

är medborgare i länder utanför EU som har samordningsnummer eller personnummer.

Företagen som uppges vara arbetsgivare är färre i antalet, och många låntagare uppges 

arbeta på samma företag. I de flesta fall är företagens ekonomiska historik och tidigare om-

sättning sådan att det är mycket osannolikt att personerna är anställda där. Det förekommer 

även att större och mer etablerade företag uppgetts som arbetsgivare men där en kontroll 

visat att personen inte arbetar på företaget.

I flertalet fall har bostaden förvärvats. Räntebetalningar och amorteringar har sedan skötts 

utan anmärkning. Det rör sig alltså normalt inte om ett sedvanligt bedrägeri, där man försöker 

erhålla ett lån som aldrig avses betalas.

Det har dock förekommit rena bedrägeriförsök gentemot köpeskillingen. En person utan kre-

ditvärdighet och med svag anknytning till Sverige har då försökt att genom bolån förvärva en 

bostad till ett pris avsevärt högre än vad säljaren relativt nyligen köpt den för. Det finns då

anledning att misstänka säljaren använde den presumtiva köparen för att utföra ett bedrägeri 

mot lånegivaren.

Misstänkt syfteI vart fall syftar verksamheten till att bevilja personer bolån på felaktig grund. De inblandade 

företagen kan i så fall användas för att erbjuda kreditvärdighet till personer som t.ex. arbetar 

svart eller lever av kriminell verksamhet.

En annan möjlig förklaring är att låntagarna är individer som registrerats i syfte att deras 

identiteter ska användas i kriminella upplägg. Personerna är då sannolikt inte ens kvar i Sve-

rige utan har återvänt till hemlandet kort efter registrering och utfärdande av identitetshand-

ling och elektroniskt Bank-id.
Räntor och amortering på bolånen betalas då sannolikt med pengar som härrör från illegal 

verksamhet. Genom amorteringarna sker en penningtvätt och bostaden blir även ett sätt för 

den kriminella gruppen att förvara tillgångar. När bostaden sedan säljs förs pengarna in i den 

legala ekonomin som vinst från en bostadsaffär.

Finanspolisen informerar
• SEPTEMBER 2017

Varning för nytt brottsupplägg – bedrägeri genom hotellbokningar

Finanspolisen vill uppmärksamma verksamhetsutövare på ett bedrägerimodus som en bank 

utsatts för vid ett flertal tillfällen under relativt kort tid. Fallen uppvisar sådana likheter att det 

finns anledning att misstänka att de härrör från samma gärningsman eller gärningsmän.

Två huvudsakliga modus

Ett modus är att bedragaren lägger bokningar på rum hos hotell eller kursgårdar, som de 

faktureras för. Bedragaren skickar sedan in en check, utställd på ett betydligt högre belopp 

än fakturan för bokningarna. När hotellet eller kursgården kontaktat bedragaren och begär att 

denne ska skicka en check på korrekt belopp har bedragaren bett hotellet eller kursgården 

att istället sätta in det överskjutande beloppet på deras konto. 

I samtliga fall har hotellet eller kursgården nekat. Det får dock antas att bedragarens för-

hoppning varit att det överskjutande beloppet skulle betalas tillbaka innan inlösen av check-

arna försökts, som kan antas sakna täckning och/eller vara förfalskade.

I det andra modus som uppmärksammats har checkar skickats direkt till den bank som hotel-

let eller kursgården anlitar. Checken har varit utställd till det aktuella företaget med korrekta 

kontouppgifter. I flertalet fall har checkerna levererats genom DHL till olika kontor. 

Det får antas att bedragarens förhoppning varit att summan skulle överföras till hotellet eller 

kursgården, och att bedragaren sedan avsåg att återkräva betalningen genom dem.

I båda tillvägagångssätten skulle brottsutbytet tvättas genom att hotellet eller kursgården 

ställde ut en betalning till bedragaren. 

Gemensamma faktorer i de aktuella fallen

Samtliga fall som har uppmärksammats förefaller ha sitt ursprung i Storbritannien. Bedragar-

na säger sig representera företag i Storbritannien, även om det vid närmare granskning fun-

nits få uppgifter om dessa. Kontakt har skett via e-post. DHL-försändelserna förefaller dock 

ha skickats från London.

De banker som ska ha utfärdat checkerna är National Westminister Bank samt Barclays. Ett 

flertal av checkarna har varit avvikande i utformning. 

Vidta åtgärder

Finanspolisen vill genom denna varning uppmärksamma verksamhetsutövare, särskilt då 

banker som förefaller vara det huvudsakliga målet, på aktuellt modus. Vid hantering av faktu-

ror och checker där hotell och kursgårdar är bankens kund kan det finnas anledning att vara 

särskilt uppmärksam.

Om någon verksamhetsutövare har varit utsatt och ännu inte rapporterat händelsen uppma-

nas de att inkomma med rapport skyndsamt.

Finanspolisen

Telefon: 010 56 368 00

E-post: fipo@polisen.se
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Det kommer fortfarande att vara 
möjligt att rapportera manuellt via 
en webbportal, men den rutinen är 
mest lämpad för rapportering av få 
transaktioner.

Syftet med att minska den manuella inrapporte-
ringen från verksamhetsutövarna är att finanspolisen 
ska kunna arbeta med större strukturerade data-
mängder än idag och med mer komplex informa-
tion både på operativ och på strategisk analysnivå. 
Finanspolisen ska därmed i förlängningen öka sin 
möjlighet att upptäcka och bekämpa organiserad 
brottslighet.

”Syftet med att minska den manuella  
inrapporteringen från verksamhets-
utövarna är att finanspolisen ska kunna 
arbeta med större strukturerade data-
mängder än idag och med mer komplex 
information både på operativ och på 
strategisk analysnivå.”

Eftersom verksamhetsutövarna kommer att behöva 
ändra rapporteringssätt påbörjades planeringen av 
två pilotprojekt under 2017. Allt för att kunna få ett 
så bra samarbete med användarna av systemet som 
möjligt och bra information att fylla det med när det 
lanseras. Ett trettiotal intresserade företag anmälde 
sig. Pilotprojekten startade direkt efter årsskiftet och 
pågår fram tills systemet sätts i bruk.

Finanspolisen arbetar även sedan tidigare i ett 
projekt med syftet att utveckla möjligheterna att ta 
emot finansiell information i ett mer strukturerat och 
digitalt bearbetningsbart format än idag. Under  
sommaren 2017 kunde vi se resultat, i form av att  
vi nu får data som är avsevärt lättare för oss att 
använda vid den finansiella dataanalys vi gör.

Återkoppling från finanspolisen
Vi ska återkoppla genom att informera om potenti-
ella risker inom olika branscher och löpande delge 

nya brottstrender och modus. Detta görs för att 
stödja verksamhetsutövarna i riskbedömning och 
monitorering av kunder och tjänster. Under året 
genomförde finanspolisen ett stort antal besök hos 
olika verksamhetsutövare inom bl.a. bankbranschen 
och betaltjänstbranschen. Vi besökte även några 
aktörer inom de nytillkomna branscherna, t.ex. 
bostadskreditföretag.

”Under året genomförde finanspolisen 
ett stort antal besök hos olika verksam-
hetsutövare inom bl.a. bankbranschen 
och betaltjänstbranschen.”  

Vid dessa besök ger vi återkoppling på verksamhets-
utövarnas rapportering. Vi diskuterar hur företagen 
kan arbeta riskbaserat inom de branscher där de 
verkar, och hur de kan upptäcka misstänkta trans- 
aktioner och beteenden utifrån de risker som före-
kommer i den aktuella branschen. Diskussionerna 
kan också handla om hur verksamhetsutövarna 
arbetar med kundkännedom.

Sammantaget träffar finanspolisen verksamhets-
utövare, tillsynsmyndigheter och samverkande 
brottsbekämpande myndigheter samt andra myndig-
heter regelbundet för att diskutera frågor om  
penningtvätt och terrorismfinansiering samt sprida 
kunskap om detta. På de nätverksmöten som hålls 
hos Skatteverket varannan månad träffar vi också 
verksamhetsutövare inom olika branscher.
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Hej verksamhetsutövare! 

Så här gör du en bra rapport till finanspolisen:

q Sammanfatta kort dina misstankar.

q Utelämna egna personliga kommentarer.

q Bifoga händelserna i kronologisk ordning.

q Skriv klart, koncist och enkelt.

q Strukturera din rapport på ett logiskt sätt och 
inkludera all relevant information.

q Undvik förkortningar och interna branschuttryck 
som kan missförstås.

q Om en tjänst eller teknisk aspekt av arbetet beskrivs 
är vi tacksamma om du lämnar en kort beskrivning av 
detta i din rapport för att underlätta för oss.

q Skriv inte rapporten med stora bokstäver.

q Dela gärna upp rapporten i stycken om den inne- 
håller mycket text. Då blir det lättare att hantera och 
läsa den.

q När det gäller skälen för misstankarna, försök svara på 
följande frågor: 

• Vilka är inblandade?

• Hur är de inblandade?

• Vilka tillgångar handlar rapporten om?

• Var har det hänt?

• När hände det (datum eller tidsperiod)?

• Vad är det som har gjort dig misstänksam?

• Har du gjort vad du kan när det gäller ”känn din
kund”?
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Vanliga frågor till finanspolisen

?Vad händer med rapporten när den skickats 
till finanspolisen?

Varje mottagen penningtvättsrapport omhändertas 
i dagsläget manuellt och en bedömning görs i varje 
enskilt fall. Graden av bearbetning och analys av en 
rapport varierar och beror på en mängd olika fakto-
rer. Bearbetningen består bl.a. i att identifiera vilken 
övrig information som finns i finanspolisens olika 
system. Ibland inhämtar vi information från andra 
brottsbekämpande myndigheter eller från andra 
FIU:er runt om i världen inför eventuell åtgärd. Det 
kan även vara aktuellt att vidarebefordra viss infor-
mation till andra FIU:er.

Informationen i en penningtvättsrapport används 
ofta som en av flera pusselbitar tillsammans med 
annan information. När brottsmisstanke uppstår 
upprättar vi en brottsanmälan som skickas vidare till 
olika brottsbekämpande myndigheter som i sin tur 
kan inleda en förundersökning mot den misstänkta 
personen. Vidare används er information för att t.ex. 
identifiera trender och modus rörande penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Trender och modus 
som finanspolisen sedan har möjlighet att återkoppla 
till er och andra.

?När ska vi rapportera till finanspolisen och 
vad innebär egentligen ”skälig grund för  

misstanke”?
Grunden är att ni som verksamhetsutövare ska 
känna er kund. Det är viktigt för att ni ska kunna 
bedöma om en transaktion eller aktivitet är avvikan-
de. När ni t.ex. inte förstår varför en kund har tagit 
emot ett större belopp på sitt konto och vid kontakt 
med kunden får svävande svar eller fortfarande inte 
förstår syftet med transaktionen ska ni rapportera till 
finanspolisen.

?Får vi berätta för någon att vi har skickat en 
rapport till finanspolisen?

I penningtvättslagens 4 kap. 9 § finns bestämmelser 
kring tystnadsplikt i samband med rapportering till 
finanspolisen. Verksamhetsutövare får inte röja att 
uppgifter lämnats, vare sig för kunden eller för någon 
utomstående.

Paragrafen berör vissa undantag, t.ex. vid rapport-
ering till en tillsynsmyndighet eller brottsbekämp-
ande myndighet. Bestämmelser om ansvar för den 
som bryter mot bestämmelserna finns i 20 kap. 3 § 
brottsbalken.

?Jag äger, eller arbetar i, en butik som bedriver 
kontant handel med varor. Är vi skyldiga att  

rapportera till er på finanspolisen?
I penningtvättslagen17 definieras vilka fysiska och 
juridiska personer som ska följa lagen. Där framgår 
att de som omfattas av lagen är fysiska och juridiska 
personer som driver ”yrkesmässig handel med varor, 
om det i verksamheten eller en del av verksamheten 
genomförs eller kommer att genomföras transaktio-
ner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, 
som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kon-
tanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer”.

Oavsett vad som säljs ska misstänkta kontanta 
transaktioner motsvarande den summan alltså  
rapporteras. Lagstiftningen gäller även flera upp-
repade transaktioner av samma kund, motsvarande 
sammanlagt 5 000 euro eller mer. Exempel på detta 
är att den som säljer bilar, byggvaror, ädelstenar, 
skrot, antikviteter, konst och dyrare väskor, klockor 
eller kläder ska uppfylla kundkännedomskraven och 
rapportera misstänkta transaktioner till oss. 

17 1 kap. 2 § punkt 16.
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Inkomna rapporter
Under 2017 inkom 16 551 rapporter till finanspolisen. Antalet verksamhetsutövare och myndigheter som 
rapporterade minst en gång under 2017 var 228, varav 96 var banker. I diagram 1 visas utvecklingen i  
antalet rapporter under de senaste fem åren tillsammans med årets antal. 
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Diagram 1. Antal inkomna rapporter 2013–2017
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Tabell 1. Antal inkomna rapporter per bransch 2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017

Bank- eller finansieringsrörelse inkl. kreditmarknads-
företag1

6 223 5 074 5 700 9 271 12 169

Livförsäkringsrörelse 13 29 42 17 32

Värdepappersverksamhet 9 1 7 ..2 ..

Anmälningspliktig finansiell verksamhet3 992 502 473 31 27

Försäkringsförmedlare 0 1 4 0 0

Verksamhet för utgivning av  elektroniska pengar 11 92 148 392 35

Fondverksamhet 0 1 3 0 0

Betaltjänstverksamhet4 3 614 3 144 3 415 3 124 3 674

Alternativa investeringsfonder 0 0 0 0 0

Konsumentkreditverksamhet5 0 6 46 68

Bostadskreditverksamhet6 ..

Fastighetsmäklare 2 0 3 .. 6

Kasino 306 315 313 325 296

Speltjänstverksamhet6 85

Yrkesmässig handel med varor7 3 8 36 41 55

Pantbanker6 7

Revision (godkänd eller auktoriserad revisor eller  
registrerat revisionsbolag)

4 4 3 10 8

Bokföring eller revisionstjänst (inte godkänd eller  
auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag)

4 6 10 18 9

Skatterådgivare 0 0 0 0 0

Advokat och biträdande jurist 3 4 4 .. ..

Jurist, annan oberoende 0 1 0 .. ..

Bolagsbildare, förvaltare etc. 0 0 0 0 ..

Tillsynsmyndighet 1 1 3 37 24

Annan myndighet som hanterar kontanter6 47

Totalt 11 185 9 183 10 170 13 322 16 551

1 Ökningen i kategorin Bank- eller finansieringsrörelse beror till stor del på att ett fåtal banker ökat sin rapportering jämfört med 
2016.

2 .. betyder att branschen rapporterat fem eller färre rapporter under året. Rapporterna inkluderas i totalsumman. Redovisnings- 
sättet har använts från och med 2016.

3 Minskningen i kategorin Anmälningspliktig finansiell verksamhet beror på att finanspolisen har flyttat vissa verksamhetsutövares 
rapporter som handlar om valutaväxling till kategorin Betaltjänstverksamhet. Nivån på de kvarstående rapporterna är jämförbar 
med tidigare år.

4 I kategorin Betaltjänstverksamhet ingår både betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
5 Konsumentkreditverksamhet infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2014-07-01.
6 Verksamheter som infördes i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017-08-01.
7 I denna kategori ingår auktionsföretag samt företag som handlar med transportmedel, skrot, ädelstenar, antikviteter och konst 

till ett värde som överstiger 15 000 euro. Från och med 1 augusti 2017 är gränsvärdet 5 000 euro.
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Tabell 1 visar antalet inkomna rapporter per organis-
ationstyp eller bransch, och följer den nya indelning-
en i penningtvättslagen. Majoriteten av rapporterna 
2017 lämnades från bank- eller finansieringsrörelser 
samt betalningsinstitut, vilket följer mönstret från 
tidigare år.18

Rapporteringsnivåerna inom branscher kan  
påverkas av flera faktorer. Det kan handla om att 

 ¿ ett flertal aktörer inom en bransch ökar eller 
minskar sin rapportering

 ¿ en eller ett fåtal aktörer inom en bransch ökar 
eller minskar sin rapportering

 ¿ aktörer kommer in i, eller lämnar, branschen.

Under 2017 började verksamhetsutövare inom  
branscherna bostadskreditverksamhet, speltjänst-
verksamhet och pantbanker omfattas av penning-
tvättslagstiftningen. Nytt var även att myndigheter 
som hanterar kontanter i sin verksamhet ska  
rapportera misstänkta transaktioner och beteenden 
till finanspolisen.

”Under 2017 började verksamhets- 
utövare inom branscherna bostads- 
kreditverksamhet, speltjänstverksamhet 
och pantbanker omfattas av penning-
tvättslagstiftningen.”

Anledning till misstanke
När en misstänkt transaktion rapporteras till finans-
polisen uppger verksamhetsutövaren en anledning 
till misstanke. Denne talar helt enkelt om varför den 

18 Verksamhetsutövare (företag) kan ha flera olika tillstånd  
hos Finansinspektionen och kan därför rapportera under 
olika kategorier i finanspolisens webbrapportering. Webb-
rapporteringen kan inte verifiera att rapportering alltid sker 
under ”rätt” kategori. Om företag bedriver verksamhet med 
olika tillstånd ska företaget ta ställning till inom vilken del  
av dess verksamhet som misstanken uppstått och utifrån det 
välja bland kategorierna i webbrapporteringen.

rapporterade transaktionen är misstänkt. Under 2017 
var den vanligaste anledningen till att en transaktion 
rapporterades som misstänkt att verksamhetsut- 
övaren noterade upprepade eller stora överföringar 
till konto, se diagram 2. Näst vanligast var att det rörde 
sig om en ovanlig eller avvikande transaktion. Det 
innebär att transaktionen inte följer de mönster som 
verksamhetsutövaren är van att se att kunden har.

”Under 2017 var den vanligaste anled-
ningen till att en transaktion rapport-
erades som misstänkt att verksamhets-
utövaren noterade upprepade eller stora 
överföringar till konto.”

Diagram 2. Anledning till misstanke
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Jämfört med 2016 ökade antalet rapporter till finans-
polisen (se tabell 1). Det går också att se en ökning i 
antalet rapporter där terrorismfinansiering angetts 
som misstankeanledning. Dessa har ökat från 2,2 
procent av rapporterna 2016 till 2,8 procent av rap-
porterna 2017.

Ökningen kan bero på flera faktorer, exempelvis 
att 

 ¿ det fortsätter att ske terrorattentat runtom i 
världen och Europa

 ¿ ett attentat har skett i Sverige och därmed ökat 
medvetenheten

 ¿ mediebevakningen gällande terrorattentat var 
fortsatt intensiv under året. 

Ytterligare en förklaring till ökningen kan vara 
finanspolisens fortsatta aktiva arbete med återkopp-
ling och information inom området, vid besök hos 
verksamhetsutövare och andra aktörer. 

Nationella och internationella 
misstänkta transaktioner
De flesta misstänkta transaktioner som rapport-
erades under 2017 gällde transaktioner inom Sverige 
(ca 70 % av de totalt 16 551 rapporterna). Bland de 
rapporter som kom in till finanspolisen under 2017, 
och som rörde en eller flera utlandstransaktioner, var 
det vanligast med kopplingar till Nigeria, Turkiet, 
Ghana, Storbritannien, Tyskland och Kina.

Dispositionsförbud
Tabell 2 visar antalet dispositionsförbud och deras 
värde under den tid som lagstiftningen har funnits. 
Under 2017 beslutade finanspolisen om 70 disposi-
tionsförbud till ett värde av drygt 15 miljoner kronor.

Jämfört med 2016 beslutade finanspolisen alltså 
om fler dispositionsförbud under 2017, men till ett 
lägre värde. Det beror främst på att några av de  
största dispositionsförbuden under 2016 gällde 
flermiljonbelopp, så dessa påverkade totalbeloppet 
markant.

Tabell 2. Antal dispositionsförbud och deras värde

Antal  
dispositions-

förbud

Totalt värde 
(SEK)

Juli–december 2014 25 3 480 701

2015 72 7 210 685

2016 58 21 461 634

2017 70 15 393 404

Underrättelser och brottsanmälningar
Finanspolisen delgav under året underrättelse- 
information (underrättelseuppslag) inom Polis- 
myndigheten och till andra brottsbekämpande  
myndigheters underrättelseverksamhet. I ärenden 
där det fanns anledning att anta att brott hade 
begåtts upprättades brottsanmälningar.

Underrättelseuppslagen och brottsanmälningarna 
baseras både på information från inkomna penning-
tvättsrapporter och på inhämtning som utförts 
av finanspolisens medarbetare, oftast initierad av 
information från verksamhetsutövarna. Vanligtvis 
är uppslagen och rapporterna grundade på ett flertal 
penningtvättsrapporter, ofta från flera olika verksam- 
hetsutövare. Under 2017 upprättade finanspolisen 
136 brottsanmälningar och delgav drygt 1 100 under-
rättelseuppslag.
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