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Förord

Under 2019 var penningtvätt och finansiering av  
terrorism ett återkommande tema – medialt, i inter-
nationella brottsbekämpande samarbeten och bland 
privata verksamhetsutövare. Diskussionerna hand-
lade om penningtvättsskandaler och efterföljande 
behov av stärkta åtgärder mot både penningtvätt 
och terrorfinansiering. Finanspolisen utgör ett nav i 
denna bekämpning och strävar därför efter att hela 
tiden ligga i framkant. Omfattande arbete bedrivs för 
att tidigt fånga upp misstänkta aktiviteter liksom att 
återkoppla till de delar av samhället där sådana kan 
ske. 

Inrapporteringen till finanspolisen avseende miss-
tänkta aktiviteter fortsatte att öka även under 2019. 
Tack vare denna inrapportering kunde vi fatta beslut 
om rekordhöga summor i dispositionsförbud – peng-
ar som under pågående penningtvätt inte nådde fram 
till mottagarna. I många fall kunde de återlämnas till 
målsägarna.

Genom att spåra finansiella aktiviteter bland grovt 
kriminella och upparbeta penningtvättsärenden mot 
bakomliggande aktörer bidrog finanspolisen förra 
året till en viktig del av Polismyndighetens arbete mot 
den grova våldsbrottsligheten i form av skjutning-
ar och sprängningar samt internationella ärenden 
rörande människohandel och narkotika. Vidare ver-
kar finanspolisen i landets samtliga regionala under-
rättelsecentrum tillsammans med elva andra myndig-
heter mot organiserad brottslighet. Under 2019 deltog 
finanspolisen i tjugotalet myndighetsgemensamma 
ärenden innefattande penningtvättsupplägg, vilka 
bottnade i allt från bedrägerier och narkotikabrott 
till miljöbrott.  

Under 2020 ska vi se resultat av det nyligen in- 
förda it-stödet goAML, bl. a i form av fler och dju-
pare analyser av inkomna penningtvättsrapporter. 
Det ska leda till en skarpare strategisk förmåga att 
upptäcka modus och trender liksom en skarpare 
operativ förmåga att upptäcka olika typer av pen-
ningtvättsupplägg. Vi ska också i större utsträckning 
möta verksamhetsutövarnas växande efterfrågan på 
återkoppling. Utöver det arbetar vi för närvarande 
tillsammans med flera verksamhetsutövare och till-
synsorgan i riktning mot att utöka det operativa 
informationsutbytet. För att klara dessa ambitions-
höjningar ska vi fram till inledningen av 2021 ha 
rekryterat tjugotalet medarbetare, främst under- 
rättelsehandläggare och analytiker. 

Finanspolisen fortsätter att vässa sin förmåga för 
att ligga i framkant och utgöra navet för bekämp-
ningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Mats Löfving
Chef för nationella operativa avdelningen
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Finanspolisens uppdrag  
och verksamhet
Finanspolissektionen (hädanefter benämnd finans-
polisen) är en del av polisens underrättelsetjänst i Sve-
rige, placerad inom den nationella operativa avdel-
ningen (Noa). Det innebär att vår verksamhet inleds 
i de tidiga faserna av potentiell organiserad brottslig-
het och då specifikt rörande misstänkt penningtvätt 
eller terrorfinansiering. Finanspolisen ska följa de 
inriktningar som polisledningen ger, och använda 
detta som prioriteringsgrund när tips, förfrågning-
ar, biträdesbegäran eller rapporter om misstänkta 
transaktioner kommer finanspolisen till del. Som 
underrättelsetjänst ligger det också i grunduppdra-
get att vara först med att notera trender och utveck-
lingar som kan påverka annan polisiär verksamhet 
eller för samhället viktiga finansiella risker avseende  
penningtvätt eller terrorfinansiering. Vi ska vara en 
”early warning”-funktion inom ett väl avgränsat, 
men stort, område.

Finanspolisen har ett flertal lagar, förordningar 
och EU-rättsakter att beakta och följa. Av regelverken 
framgår det att finanspolisen ska vara placerad inom 
Polismyndigheten (att det är Polismyndigheten som 
är finansunderrättelseenhet) men att det endast är 
anställda inom finanspolisen som har tillgång till 
penningtvättsregistret (PTR). Finanspolisen ska en- 

ligt regelverket också vara oberoende avseende att 
ta emot, analysera och sprida information inom 
ansvarsområdet. Det betyder att vi ska vara tydliga 
och göra våra, finanspolisens, bedömningar av aktu-
ell information och underrättelser utifrån vår speci-
fika roll. Oberoende betyder inte att vi ska stå ensam-
ma – de flesta utvecklingar av lagstiftningen handlar 
om mer informationsutbyte, ökad samverkan och 
effektivare rutiner, av vilka många är utanför finans-
polisens kontroll. Vi ska alltså gå en balansgång  
mellan krav på oberoende bedömningar, beaktande 
av säkerhets- och integritetsregler, samverka natio-
nellt och internationellt och samtidigt vara en del av 
rättskedjan från brottsförebyggande till stöd i utred-
ningar. 

Vid finanspolisen jobbar i dag ca 35 personer men 
en omfattande rekrytering påbörjades under 2019 i 
syfte att stärka både den operativa och den strategis-
ka förmågan. Sektionen består av fyra grupper, och 
antalet män och kvinnor är ungefär lika stort. Cirka 
en tredjedel av medarbetarna är polisutbildade och 
två tredjedelar är civila med utbildning och arbets-
erfarenhet från olika typer av utrednings- och analys-
arbete. 
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För första gången översteg antalet rapporter om miss-
tänkta transaktioner 20 000. Samtidigt samverkade 
finanspolisen med andra brottsbekämpande aktörer 
i Sverige på olika sätt i över 600 ärenden, och inter- 
nationellt i mer än 500 ärenden. Två särskilda hän-
delser där finanspolisen var inblandad var i nationellt 
fokus, dels den särskilda händelsen Dimma som rör-
de så kallade vishing1-bedrägerier, dels den särskilda 
händelsen Rimfrost, som fortfarande pågår och rör 
pågående arbete mot skjutningar och sprängningar 
inom den organiserade brottsligheten.

Finanspolisen arbetade under hela 2019 intensivt 
med införandet av ett nytt it-system för inrapporte-
ring och hantering av penningtvättsrapporter, ett 
arbete som skett i nära samarbete med berörda verk-
samhetsutövare. I början av året inleddes ett EU-

1 Bedrägeriförfarande genom social manipulation: beskrivs  
i nedanstående penningtvättskapitel under rubriken Ut-
märkande modus under 2019.

finansierat projekt som kommer att löpa under två 
års tid, där vi tillsammans med finländsk finans- 
polis ska kartlägga riskerna för terrorfinansiering och  
penningtvätt inom FinTech2-sektorn.

Under året publicerade Samordningsfunktionen 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism3 en 
nationell riskbedömning av penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Finanspolisen bidrog tillsam-
mans med övriga aktörer i framtagandet av produk-
ten. 

Återkoppling, vägledning och information till 
verksamhetsutövarna var också centralt under 2019. 
Finanspolisen anordnade under hösten ett semina-
rium som vände sig till samtliga verksamhetsutövare. 
Intresset var stort och inför 2020 kommer större loka-
ler att övervägas – för att ge fler möjligheten att delta. 

2 Finansiell teknologi – företag som tar fram nya eller arbetar 
med innovativa finansiella lösningar och tjänster till exem-
pelvis de mobila betaltjänstapplikationerna.

3 Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion 
för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
vilken består av representanter för 17 organisationer. 

Finanspolisen 2019

”För första gången översteg antalet rapporter om 
misstänkta transaktioner 20 000. Samtidigt sam-
verkade finanspolisen med andra brottsbekämpande 
aktörer i Sverige på olika sätt i över 600 ärenden.”
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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 andra avgifter).

Ofta beskrivs penningtvätt genom tre faser:
1. placering av brottsvinsterna i det finansiella syste-

met

Möjligheten att tjäna pengar är en stark drivkraft 
inom nästan alla typer av kriminalitet och i synnerhet 
inom organiserad brottslighet. För att kriminella ska 
kunna använda sina brottsvinster i den legala sektorn 
behöver svarta pengar tvättas vita. Pengar från exem-
pelvis bedrägerier, narkotikahandel eller rån måste 
då omvandlas till skenbart lagliga inkomster och till-
gångar.

Penningtvätt

Kontant-
insättning

Primär
kontomålvakt

Bankkonto

Betalning via
mobilapplikation

Betalning via
mobilapplikation

Transaktion

Internationell
transaktion

Insättning på
spelkonto

Överföring till
bankplattform

Generisk skiss över hur ett penningtvättsförfarande kan gå till. Pengar placeras in på en kontomålvakts bankkonto, exempelvis genom 
att fysiska kontanter sätts in i insättningsautomat, betalningar inkommer från mobila applikationer eller att pengar överförs genom en 
banktransaktion. Därefter sker penningtvättsskiktningen när kontomålvakten skickar pengarna vidare, till exempel genom betalningar 
via mobilapplikationer, genomför en transaktion till ett annat bankkonto, sätter in pengar på ett spelkonto eller för ut pengar ur landet 
genom en internationell transaktion. Därefter sker samma sak igen på det nya bankkontot och så fortsätter skiktningen vidare tills 
pengarna har nått sin slutdestination.
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”...integrering av brottsvinster 
varierar beroende på bland annat 
brottsvinsternas omfattning och 
brottslingarnas kapacitet. De kan 
till exempel gå till löpande  
konsumtion...”
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2. skiktning av brottsvinsterna för att dölja dess 
ursprung i kriminell verksamhet

3. integrering av pengarna i den legala ekonomin. 

Processen kan se olika ut beroende på vilket förbrott 
som genererat brottsvinsten, hur stora summor det 
handlar om, och genom vilken ekonomisk sektor som 
penningtvätten sker. Brottsvinster som genomgått 
dessa led kan dock generellt användas av brottslingen 
utan någon större risk för upptäckt. 

Eftersom brottsvinster kan ta olika form – allt från 
egendom och pengar, både i kontant form och som 
kontobehållning, till kryptovalutor eller andra till-
godohavanden – tar även placeringen av brottsvinster 
olika form. Vanliga tillvägagångssätt för placering 
är kontantinsättningar eller inköp och försäljning av 
varor som köpts för brottsvinster. 

I den vilseledande skiktningsfasen sker vanligtvis 
flera transaktioner för att försvåra spårning. Gene-
rellt är överföringar som genomförs omedelbart eller 
försvårar spårning eftertraktade. Det innebär att 
mobila överföringar och olika finansteknologiska 
(FinTech) tjänster är frekvent förekommande. 

”Det innebär att mobila överföringar 
och olika finansteknologiska (FinTech) 
tjänster är frekvent förekommande.”

Även integrering av brottsvinster varierar bero-
ende på bland annat brottsvinsternas omfattning 
och brottslingarnas kapacitet. De kan till exempel gå 
till löpande konsumtion, vilket ställer lägre krav på 
den kriminelle, eller till investering i fastighets- och 
affärsrörelser, vilket ställer högre krav på planering 
och genomförande. 

Det är inte heller alla brottsvinster som tvättas. En 
del konsumeras utan att någon egentlig tvätt skett, 
en del återinvesteras i fortsatt kriminell verksamhet. 
Det är även relativt vanligt att man inom viss brotts-
lig verksamhet vill omvandla vita pengar till svarta, 
vilket ofta benämns omvänd penningtvätt. Det van-

ligaste syftet är att undkomma beskattning, antingen 
genom anlitande av svart arbetskraft eller genom att 
ta ut dolda vinster för konsumtion. 

”Det är inte heller alla brottsvinster 
som tvättas. En del konsumeras utan 
att någon egentlig tvätt skett, en del 
återinvesteras i fortsatt kriminell  
verksamhet.”

I nästa kapitel följer ett antal beskrivningar av 
olika typer av penningtvättsförfaranden som sågs 
under 2019. Exemplen ska läsas som just exempel och 
representerar olika typer av modus. BEC4 är bland de 
vanligast förekommande modus som rapporteras in 
till finanspolisen. Spelbranschen fick genom den nya 
spellagen fler rapportörer under året, vilket sannolikt 
kommer att öka inrapporteringen för sektorn. 

Bolåneexemplet är ett mer klassiskt upplägg på 
penningtvätt. Kryptovalutor är ett modus där möjlig-
heterna till anonymitet blivit en utmaning för brotts-
bekämpande myndigheter och är även ett exempel på 
hur en parallell finansiell infrastruktur kan växa fram. 
Näringspenningtvätten är en viktig aspekt i kampen 
mot penningtvätt, då aktörer som brister i kundkän-
nedom och monitorering ofta utnyttjas av kriminella. 
Tilläggas bör att nyttjandet av olika FinTech-tjänster 
också är ett modus under omfattande utveckling och 
därmed också potentiella risker (se avsnitt om Black 
Wallet). 

Utmärkande modus under 2019
Olika typer av bedrägerimodus dominerade in- 
rapporteringen till finanspolisen. Det kunde vara be- 
drägerier som rörde varor som inte levererades efter 
betalning, oftast via annonser där kontakt skett på 

4 Business e-mail compromise: bedrägeri i syfte att tillskansa 
sig pengar genom felaktiga betalningar, utförlig beskrivning 
av förfarandet finns under rubriken Utmärkande modus under 
2019.
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digitala handelsplatser eller via sociala medier – där  
även romansbedrägerier blir allt vanligare – till mer  
avancerade upplägg som BEC-bedrägerier och vishing.

Bedrägerier kan vara ett mål i sig men även ett sätt 
för grovt kriminella personer att finansiera sin övriga 
brottslighet. Oavsett modus på bedrägeriet eller pen-
ningtvättsförfarandet föder vinsten från dessa brott i 
många fall den grova organiserade brottsligheten. 

BEC
BEC-bedrägerier (business e-mail compromise) går 
ut på att tillskansa sig felaktiga utbetalningar. Den 
vanligaste metoden är att en bedragare i ett e-post-

meddelande utger sig för att vara en högre chef inom 
ett företag och skickar ett meddelande till företagets 
ekonomiansvarige om att en utlandsbetalning ska 
göras till ett specifikt konto. Det möjliggörs oftast 
antingen genom ett tidigare dataintrång eller genom 
manipulerande av den egna e-postadressen (så kallad 
spoofing5).

Gemensamt är dock att pengarna förs till ett annat 
land, dels för att försvåra återtagande, dels i penning- 
tvättssyfte. Den bedrägliga transaktionen kan upp- 
täckas av mottagande bank där transaktions- 
mottagarens namn och innehavaren av bankkontot 
som pengarna sätts in på ofta inte stämmer överens. 

5 Åsyftar användandet av falsk identitet på internet, till exem-
pel genom förfalskad e-postadress.

Omsättning

Primär
kontomålvakt

Sekundär
kontomålvakt

Sekundär
kontomålvakt

Tertiär
kontomålvakt

Land utanför
Sverige

Företag 1

Bank-/Plusgiro

Land utanför
Sverige

Företag 2

Land utanför
Sverige

Land utanför
Sverige

Företag 3

Generisk skiss över hur en penningtvättsskiktning från ett  
BEC-bedrägeri kan gå till. Ett bedrägeri genomförs på ett företag 
utomlands, pengarna från bedrägeriet överförs till en konto- 
målvakts bankkonto. Därefter sker penningtvättsskiktningen  
när kontomålvakten skickar pengarna vidare, till exempel genom 
att direkt föra ut en del av pengarna ur landet genom en inter- 
nationell transaktion, överföra dem till ett bank- eller postgiro,  
eller till en annan kontomålvakt som sedan för pengarna vidare  
– skiktningen fortsätter tills pengarna har nått sin slutdestination.
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Om detta inte upptäcks och transaktionen godkänns 
skiktas pengarna snabbt från den primära konto-
målvaktens konto vidare för att försöka omöjliggöra 
att brottsvinsten återtas.

En betydande del av inrapporteringen till finans-
polisen är knuten till BEC-bedrägerier, vilket tog 
avsevärda resurser i anspråk under det gångna året. 
Det finns starka indikationer på att mycket av verk-
samheten organiseras av internationella brottsliga 
nätverk. 

Vishing
Vishing är när en bedragare via telefon försöker mani-
pulera ett tilltänkt brottsoffer att lämna ifrån sig upp-
gifter som möjliggör åtkomst till offrets bankkonto. 
Vanligtvis utger sig bedragaren för att komma från 
säkerhetsavdelningen på en bank, men det sker även 
att man uppger sig arbeta på en myndighet, telefon- 
operatör eller inom detaljhandel. I samtalet kan 
bedragaren till exempel uppge att personen redan har 
blivit utsatt för ett bedrägeri och att den som ringer 
ska avbryta bedrägeriet, vilket kräver att offret veri-
fierar sin identitet genom bank-id. Bedragaren stres-

Uppringare

Målsägande Målsägande Målsägande

Målvakt Målvakt Målvakt

Uppringare Uppringare

Målvakt Målvakt Målvakt

Målvakt Målvakt Målvakt

Koordinering

Betalning via
mobilapplikation

Överföring till
digital bankplattform

Kontantuttag

$

Generisk skiss över hur en penningtvättsskiktning från ett vishing-bedrägeri går till. En bedragande person ringer upp målsägande, 
vilket till största delen har varit äldre personer över 70 år, och genom samtal övertygar målsägande att bekräfta något genom sitt 
bank-id. Därefter förs målsägandes pengar ut från dess bankkonto antingen genom mobila applikationer eller banktransaktioner till 
väntande kontomålvakter. Dessa målvakter för i sin tur pengarna vidare via mobila applikationer, genom nya banktransaktioner eller så 
tas pengarna ut i kontanter via bankomater.
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sar ofta offret till att tro att alla pengar kommer att 
försvinna om inte verifikationen genomförs. Veri-
fieringen som sker ger istället bedragaren tillgång 
till offrets konto, eller utfärdar till och med ett nytt 
bank-id som bedragaren kan kontrollera. Offrets 
konto töms sedan och pengarna förs över till målvak-
ter. Därefter tas de ut i kontanter eller omvandlas till 
kryptovaluta. 

”Vanligtvis utger sig bedragaren för 
att komma från säkerhetsavdelningen 
på en bank, men det sker även att 
man uppger sig arbeta på en myndig-
het, telefonoperatör eller inom detalj-
handel.”

Penningtvätt via spelkonton
I början av 2019 trädde en ny spellag i kraft, vilket 
bland annat utökade antalet aktörer som omfattas av 
penningtvättslagstiftningen. Spelverksamheten har 
även historiskt använts för penningtvätt, men med 
ny lagstiftning och en ökad medvetenhet har även 
rapporteringsbenägenheten ökat. Rapporteringen 
vittnar om att spelkonton i kombination med andra 
finansiella tjänster ofta används som penningtvätts-
upplägg. 

”Rapporteringen vittnar om att spel-
konton i kombination med andra  
finansiella tjänster ofta används som 
penningtvättsupplägg.”

Ett vanligt förekommande modus är att pengar 
från olika källor överförs till spelkonton, ofta genom 
användande av olika FinTech-tjänster. Därefter spe-
lar privatpersonen för spelbolagets omsättningskrav 
och gör sedan ett uttag på resterande insatt kapital till 
sitt bankkonto. Många gånger är detta inte samma 
konto som pengarna härrör från. När pengar har 
kommit tillbaka till privatpersonens bankkonto kan 
dessa vid en snabb överblick hänvisas till som ”spel-
vinst” eftersom de rent tekniskt kommer från ett spel-
bolags konto. Det bakomliggande syftet med insätt-
ningen på spelkontot är inte själva spelandet, utan att 
skapa en skenbar förklaring till pengarnas ursprung.

Penningtvätt via bolån
Handel med fastigheter är sedan länge en välkänd 
metod för penningtvätt. Det finns många olika till-
vägagångssätt. Om köpeskillingen till största delen 
finansieras genom lån begränsas möjligheten att 
direkt tvätta pengar genom fastighetsköpet. I dessa 
fall är det vanligtvis handpenningen som kan utgöras 
av brottsvinster. Den påföljande amorteringen av 

”Handel med fastigheter är  
sedan länge en välkänd  
metod för penningtvätt.”
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lånet kan också ske med brottsvinster, vilket utgör 
penningtvätt. Fastigheten blir en reell tillgång vars 
ursprung inte ifrågasätts, och vid en framtida försälj-
ning kommer säljaren att ha en legal förklaring till 
pengarna som försäljningen gav.

Andra sätt att utnyttja fastigheter i penningtvätt är 
att renovera dem för brottspengar och på så sätt öka 
värdet. Vid en försäljning är värdeökningen tvättade 
pengar. Det förekommer också att delar av köpeskil-
lingen sker under bordet med brottsvinster, vilket vid 
en vidare försäljning innebär att denna del kan åter-
fås som tvättade pengar. En köpeskilling kan också 
blåsas upp och köparen kompenseras med brotts- 
vinster under bordet till säljaren. Köparen får då tvät-
tat en brottsvinst och säljaren får tillgång till svarta 
pengar.

”Andra sätt att utnyttja fastigheter  
i penningtvätt är att renovera dem  
för brottspengar och på så sätt öka 
värdet.”

Näringspenningtvätt
Näringspenningtvätt finns med i strafflagen om pen-
ningtvätt (2014:307) men är fortfarande ett brott med 
få verkställda domar. Finanspolisen valde under 2019 
att titta närmare på denna typ av brott för att utöka 
förståelsen kring brottets rekvisit. 

När det gäller näringspenningtvätt är det avgö-
rande inte om pengarna kommer från brottslig verk-
samhet som det är när det gäller penningtvätt. Istäl-
let är det omständigheterna runt transaktionerna 
som är det avgörande, hur dessa har utförts och hur 
riskerna med penningtvätt har hanterats. Om aktö-
ren har underlåtit att vidta åtgärder för att motver-
ka penningtvätt och därmed gjort sig skyldig till ett 
klandervärt risktagande är detta näringspenning-
vätt. Den misstänkte behöver alltså inte ha uppsåt till 
medverkan i ett penningtvättsupplägg med vetskap 
om att pengarna kommer från brott eller brottslig 

verksamhet. Bestämmelsen om näringspenningtvätt 
är tillämplig i näringsverksamhet eller i verksamhet 
som bedrivs vanemässigt eller i större omfattning. 
Näringspenningtvätt kan ske i verksamhet där man 
hanterar pengar eller andra tillgångar och är skyldig 
att vidta åtgärder enligt penningtvättsregelverket.

”Om aktören har underlåtit att vidta 
åtgärder för att motverka penningtvätt 
och därmed gjort sig skyldig till ett 
klandervärt risktagande är detta  
näringspenningvätt.”

Kryptovalutaväxlare
Även om kryptovalutor fick större medialt utrymme 
för några år sedan bedrivs handeln fortfarande i rela-
tivt stor omfattning. Det finns legala användnings-
områden för dessa valutor, men ett stort använd-
ningsområde är narkotikahandel, särskilt sådan som 
bedrivs på darknet – en krypterad del av internet. 
Eftersom innehavarna av de virtuella plånböckerna, 
som kryptovalutor förvaras i, oftast är anonyma är 
kryptovalutor väl lämpade som ett led i penningtvätt. 

”Eftersom innehavarna av de  
virtuella plånböckerna, som krypto-
valutor förvaras i, oftast är anonyma  
är kryptovalutor väl lämpade som  
ett led i penningtvätt. ”

Handel med kryptovalutor är en verksamhet som 
ska registreras av Finansinspektionen. En person 
som ägnar sig åt sådan handel i en omfattning som 
inte är hobbyverksamhet omfattas av penningtvätts-
regelverket. Med det följer bland annat krav på kund-
kännedom om de individer som man handlar krypto-
valutor med. 

Vanligtvis har dessa växlare ett eller flera konton 
hos företag som handlar med kryptovalutor. Via 
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olika plattformar kommer växlaren i kontakt med 
människor som är intresserade av att köpa eller sälja 
virtuell valuta. Växlingsförfarandet bestämmer köpa- 
ren av valutan och säljaren själva. En penningtrans-
aktion genomförs dem emellan, oftast genom mobila 
överföringar, men även kontoöverföringar och kon-
tanta betalningar förekommer. Växlarens kunder 
undandrar sig därigenom den kundkännedom och 
de åtgärder mot penningtvätt som skulle ha skett om 
växlingen istället hade ägt rum hos ett företag som 
är registrerat hos tillsynsmyndigheten och som utför 
penningtvättskontroller.

En avsevärd del av handeln sker idag av privat-
personer som inte har registrerat verksamheten hos 
Finansinspektionen. De kan omsätta betydande 
summor utan att stå under tillsyn eller utföra kontrol-
ler enligt penningtvättsregelverket. Ofta sker betal-
ningen för kryptovalutorna på vanliga privatkonton 
hos banker, och det är inte ovanligt att det på växla-
rens konto omsätts belopp som är flerfaldigt högre än 
personens deklarerade årsinkomst. Här åligger det 
den verksamhetsutövare som tillhandahåller bank-

konto och andra finansiella tjänster till växlaren att 
ha tillräcklig kundkännedom så att de kan agera vid 
denna typ av missbruk.

Näringspenningtvätt på en mäklares  
klientmedelskonto 
Vid bostads- och fastighetsköp sker i regel inbetal-
ningarna och överföringarna via ansvarig mäkla-
res klientmedelskonto. Eftersom mäklaren bedriver 
näringsverksamhet ska inhämtning av uppgifter för 
god kundkännedom genomföras och mäklaren bör 
skapa sig inblick i ursprunget för de medel som sätts in 
på klientmedelskontot. Om mäklaren till exempel tar 
emot en handpenning där pengarnas ursprung kan 
ifrågasättas kan denne göra sig skyldig till närings-
penningtvätt. Det kan exempelvis handla om hand-
penning som överförs från någon annan än köparen, 
betalas in kontant på mäklarens konto, överförs från 
flera olika konton eller att det saknas skälig förkla-
ring till varifrån medlen kommer. 

”Handel med kryptovalutor är en 
verksamhet som ska registreras 
av Finansinspektionen. En person 
som ägnar sig åt sådan handel  
i en omfattning som inte är  
hobbyverksamhet omfattas av 
penningtvättsregelverket.”



14

Finanspolisens årsrapport 2019  Finansiering av terrorism

Verksamhetsutövarna ska precis som vid misstänkt 
penningtvätt rapportera misstänkt terrorfinansie-
ring till finanspolisen. Det kan röra sig om misstänk-
ta transaktioner eller avvikande beteenden som kan 
vara kopplade till misstänkt terrorfinansiering. 

Till skillnad från penningtvätt, där tillgångarnas 
ursprung är det avgörande, är det tillgångarnas ända-
mål som är det avgörande vid finansiering av terro-
rism. Det behövs alltså inget förbrott till finansiering 
av terrorism och många terroristbrott har finansierats 
med relativt små medel som har haft legalt ursprung. 
Att upptäcka misstänkt terrorfinansiering innebär en 
stor utmaning för såväl brottsbekämpande myndig-
heter som för verksamhetsutövare. 

”Till skillnad från penningtvätt, där till-
gångarnas ursprung är det avgörande, 
är det tillgångarnas ändamål som är 
det avgörande vid finansiering av  
terrorism.”

Vad är terroristbrott och terrorfinansiering?
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 för-
bjudet att samla in, tillhandahålla eller ta emot peng-
ar eller annan egendom i syfte att egendomen ska 
användas, eller med vetskap om att den ska använ-
das, för terrorism.

Det här innebär att man gör sig skyldig till terrorfi-
nansiering om man överför pengar eller annan egen-
dom till personer, eller grupper av personer, som pla-
nerar eller begår terroristbrott. Tillgångarna behöver 
inte användas specifikt vid terrorattentat. Bestäm-
melserna tar även sikte på finansiering av till exempel 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott 
och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Hur kan finansiering av terrorism gå till?
Finansiering av terrorism kan ske med begränsa-
de medel och medlen kan ha ett legalt eller illegalt 
ursprung. Det kan därför många gånger vara svårare 
att upptäcka än penningtvätt. I andra fall kan finan-
siering ske med hjälp av brottsvinster, och kan då 
upptäckas på samma sätt som penningtvätt. Brotts-
pengar som används för stödjande av terrorism kan 
även härröra från olika typer av mängdbrott såsom 
bedrägerier och stölder. Viktigt att belysa är att vålds-
bejakande extremister även kan återfinnas i vanliga 
kriminella grupperingar utan synliga religiösa eller 
ideologiska förtecken.

”Finansiering av terrorism kan ske med 
begränsade medel och medlen kan ha 
ett legalt eller illegalt ursprung.”

Finansiering av terrorism
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För att verksamhetsutövaren ska kunna upptäcka 
terrorfinansiering är god kundkännedom av yttersta 
vikt. Vem är kunden? Är omsättningen på kontot 
rimlig? Är transaktionen rimlig? Finns förklaring 
till kundens motparter? Uppvisas avvikande bete-
ende? Hur kan beteendet förstås utifrån tillgänglig 
omvärldsanalys eller händelseutveckling i övrigt? 

Det är svårt att förutse eller bevisa terrorfinansie-
ring utifrån enbart finansiell information. Samarbete 
inom underrättelsevärlden mellan Säkerhetspolisen 
och olika underrättelseverksamheter, både inom och 
utanför landets gränser, är därför av stor vikt.

Finanspolisen bearbetar och analyserar sedan den 
inkomna informationen som verksamhetsutövaren 
lämnar och vid misstanke om finansiering av terro-
rism lämnar finanspolisen underrättelseinformation 
vidare till Säkerhetspolisen och andra relevanta myn-
digheter. I vissa fall kan informationen även delas 
med utländsk FIU6. Vissa rapporter som inkommer 
till finanspolisen rörande penningtvätt kan efter 
vidare bearbetning och analys bedömas avse miss-
tänkt terrorfinansiering.

”Vissa rapporter som inkommer till  
finanspolisen rörande penningtvätt 
kan efter vidare bearbetning och  
analys bedömas avse misstänkt  
terrorfinansiering.”

Samverkan
Finanspolisen samverkar kontinuerligt, med bland 
annat Säkerhetspolisen om frågor rörande finan-
siering av terrorism, angående modus, trender samt 
andra aktuella frågeställningar. Finanspolisen med-
verkar även i vissa fall i de regionala underrättelse-

6 Financial Intelligence Unit, ett lands finansiella under- 
rättelseenhet. I Sverige är den en del av Polismyndigheten 
men ett lands FIU kan vara civil eller polisiär, egen myndig-
het eller del av en annan myndighet.

centrens arbete i frågor rörande misstänkt terrorism-
finansiering. 

Finanspolisen deltar även vid internationella 
utbildningar och plattformar i frågor rörande terror-
finansiering. Därutöver sker årligen ett samverkans-
möte, Nordic Forum on Terrorism Financing, med våra  
nordiska grannländers FIU. Mötena syftar till att 
länderna ska dela med sig av trender och modus som 
upptäckts under det gångna året så att man ska kun-
na upptäcka och förhindra finansiering av terrorism. 

Exempel på ärende
Finanspolisen får in en rapport på en ideell 
organisation vars verksamhet är insamling till 
behövande i en krigszon. Till rapporten bifogas 
information om den ideella organisationens 
fyra funktionärer. Finanspolisen genomför 
interna slagningar i polisens system och finner 
att två av individerna finns i polisens system med 
kopplingar mot våldsbejakande extremism. En 
av personerna är även tidigare rapporterad till 
finanspolisen av en annan verksamhetsutövare 
för misstänkta transaktioner till Turkiet.

Finanspolisen hämtar in ytterligare finansiell 
information på personen och finner i transak-
tionslistor fler kopplingar till den våldsbejakande 
extremistiska miljön.

Med hänseende till den inkomna informa-
tionen och vissa personers kopplingar mot den 
våldsbejakande extremistiska miljön finns en 
underrättelsemisstanke om att även den ideella 
organisationens överföringar till krigszonen kan 
indikera terrorismfinansiering. Finanspolisen del-
ger en underrättelse till bland annat Säkerhets-
polisen för vidare bedömning.
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En viktig del i rollen som finansiell underrättelse-
enhet är det internationella samarbetet. Samarbetet 
bedrivs dels på operativ nivå, där viktig information 
avseende personer, företag och organisationer utbyts 
mellan världens finansiella underrättelseenheter, dels 
på strategisk nivå, där information angående modus 
och trender utbyts. Viktiga forum för finanspolisens 
internationella samarbete är den globala organisatio-
nen FATF7, EU:s FIU plattform, där samarbete mel-
lan EU:s finansiella underrättelseenheter sker, samt 
Egmont, som är ett viktigt forum för samarbete med 
finansiella underrättelseenheter i länder utanför EU.

Utöver det pågående samarbetet med Finland 
inom ramen för projekt Black Wallet8 var insatserna 
i EMMA (European Money Mule Action) ett viktigt 
operativt internationellt samarbete under det gångna 
året. Projektet är ett återkommande samarbete mot 
kontomålvakter, och koordineras av Europol och 
Eurojust i samarbete med Europeiska Bankföre-
ningen. För svenskt vidkommande har projektet 

7 Financial Action Task Force.
8 EU-finansierat projekt som genomförs av finska och svenska 

polisen. Projektet ska kartlägga nya finansiella tjänster och 
produkter samt identifiera risker för penningtvätt och finan-
siering av terrorism inom FinTech-sektorn.

stark anknytning till finanspolisens arbete mot BEC-
bedrägerier och vishing-bedrägerier, där kontomål-
vakter spelar en central roll i penningtvätten.

Finanspolisen har också bistått med information 
till olika arbetsgrupper under FATF. Av största vikt 
i dessa är finanspolisens delaktighet i en expertgrupp 
under FATF med uppgift att ta fram en vägledning 
om digitala identiteter. Sverige ligger långt fram i 
denna utveckling, och de erfarenheter vi har kommer 
att spela stor roll i FATF:s framtida rekommenda-
tioner. Finanspolisen har tidigare uppmärksammat 
dessa risker i utskick till verksamhetsutövare.

Det pågår även utvärderingar av medlemsländerna 
hur de bedriver sitt arbete mot penningtvätt på EU-
nivå. Finanspolisen har bistått med erfarenheter, sta-
tistik, och hur samverkan på nationell och internatio-
nell nivå fungerar. En viktig del under det gångna året 
var den nu pågående utvärderingen som Europarådet 
gör om införandet av fjärde penningtvättsdirektivet, 
vars resultat förväntas under 2020. 

Finanspolisens internationella arbete
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Finanspolisen har efter flera års arbete i ett it-utveck-
lingsprojekt infört ett nytt it-system för rapporte-
ring av penningtvättsrapporter. Det nya systemet, 
goAML, öppnades för registrering för rapporterings-
skyldiga verksamhetsutövare den 9 december 2019. 
Den 13 januari 2020 öppnades goAML för inrappor-
tering och det föregående systemet DAR (FIPO) 
stängdes i mitten av mars 2020.

Bytet av it-system är en följd av de åtaganden som 
finanspolisen har i och med Sveriges medlemskap 
i FATF, vilket innebär att vi ska följa de detaljerade 
krav som ställs av organisationen. Bytet var därmed 
nödvändigt för att bättre kunna leverera de analyser 
och den statistik som ligger i finanspolisens uppdrag.

”Det ändrade rapporteringssättet 
innebär bl.a. att finanspolisen kommer 
 att få större möjlighet till analys av 
informationen i penningtvätts- 
rapporterna.”

Övergången till goAML innebär en del föränd-
ringar både för finanspolisen och för verksamhetsut-
övarna. Rapporteringen kommer i högre utsträck-

ning än tidigare att ske enligt en förbestämd struktur. 
Man kan rapportera manuellt eller automatiserat, 
men oavsett sätt ska samma struktur följas. Det änd-
rade rapporteringssättet innebär bl.a. att finanspoli-
sen kommer att få större möjlighet till analys av infor-
mationen i penningtvättsrapporterna. Som en följd 
av detta kommer återkopplingen till verksamhetsut-
övarna och tillsynsmyndigheterna samt de underlag 
som delges till exempelvis andra brottsbekämpande 
myndigheter att förbättras. 

Finanspolisen hade under året ett fortsatt sam-
arbete i det införandeprojekt, goTogether, som starta- 
des i slutet av 2017. I projektet har ett 30-tal verksam-
hetsutövare deltagit. De har haft möjlighet att utvär-
dera rapportering i en testportal och har kommit med 
värdefull återkoppling på rapporteringens struktur 
och dokumentation. Under slutet av året öppnades 
portalen upp för tester även för verksamhetsutöva-
re som inte varit delaktiga i projektet. Testportalen 
kommer att vara fortsatt öppen på obestämd tid, dels 
för att nya verksamhetsutövare kan bli rapporterings- 
pliktiga och ny personal tillkommer, dels för att upp-
dateringar kan behöva testas. 

Information angående polisens föreskrifter för 
goAML finns i avsnittet Ny lagstiftning. 

goAML
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FinTech förändrar den finansiella marknaden
Finansiell teknologi är en snabbt växande marknad 
som erbjuder innovativa finansiella lösningar och 
tjänster som exempelvis mobila betaltjänster. Med 
utvecklingen ökar även antalet aktörer i betalnings-
flöden. En konsekvens av att fler aktörer blir inblan-
dade i en transaktionskedja är att informationen kan 
bli uppdelad. Detta ger förändrade förutsättningar 
för monitorerings- och kundkännedomsprocesser. 
Samtidigt får andra aktörer en större insyn i flödena 
och således en ökad möjlighet att upptäcka misstänk-
ta transaktioner. Flertalet av dessa aktörer är i dags-
läget inte rapporteringsskyldiga enligt penningtvätts-
lagen (2017:630), vilket gör att viktig information inte 
kommer till finanspolisens kännedom.

Projekt Black Wallet
Black Wallet är ett tvåårigt 
EU-finansierat projekt som 
startade i början av 2019. 
Namnet på projektet har sin 
grund i att en allt större del 
av hur vi hanterar vår eko-

nomi flyttar från våra vanliga plånböcker till våra 
mobiltelefoner, där vi genom appar med ett fåtal 
knapptryckningar snabbt kan uträtta aktiviteter 
som tidigare krävde ett personligt besök på banken 
och ofta flera dagars väntan. Projektet är ett sam- 
arbete mellan svenska och finska polisen tillsammans 
med andra myndigheter i både Sverige och Finland. 

Black Wallet

I Finland drivs projektet hos deras FIU (Financial 
Intelligence Unit). I Sverige projektleds Black Wal-
let av finanspolisen. Projektet ska bidra till det lång-
siktiga målet – framgångsrik brottsbekämpning och 
uppklaring av brott – samt det strategiska initiativet 
inom Polismyndigheten att förbättra och framtids-
säkra verksamheten. 

Syftet med projektet är att kartlägga nya finan-
siella tjänster och produkter samt identifiera risker 
för penningtvätt och finansiering av terrorism inom 
FinTech-sektorn. Fokus kommer att ligga på 

 ¿ hur tjänsterna och produkterna kan missbrukas 
för penningtvätt och finansiering av terrorism

 ¿ vilka uppgifter de olika aktörerna har tillgång 
till, och hur den kunskapen kan användas, både 
i underrättelsefasen och inom förundersökningar. 

Projektet strävar efter att skapa en helhetsbild av 
FinTech-sektorn inom EU, med fokus på betalnings- 
och penningöverföringstjänster, för att hjälpa brotts- 
bekämpande myndigheter att förebygga, upptäcka 
och utreda penningtvätt och finansiering av terro-
rism. Projektgruppen för Black Wallet genomförde 
under 2019 ett flertal presentationer i syfte att infor-
mera brottsutredande myndigheter om risker och 
möjligheter inom FinTech-sektorn. Projektet präg-
las av ett internationellt samarbete med bland andra 
europeiska FIU:s. 

För att projektet ska vara framgångsrikt är ett bra 
samarbete med den privata sektorn en förutsättning. 

Black
WALLET
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Ett av målen är att utforma en samarbetsplattform 
mellan den privata och offentliga sektorn för att till-
sammans identifiera risker och utveckla riskreduce-
rande åtgärder. Under 2019 bjöd projektgruppen in 
ett stort antal verksamhetsutövare att vara delaktiga i 
projektet och dialog fördes kring 

 ¿ hur en bättre förståelse för branschen i stort kan 
skapas

 ¿ hur branschen arbetar mot penningtvätt och terror- 
finansiering

 ¿ hur ett samarbete mellan finanspolisen och före-
tagen kan se ut. 

En analys har genomförts för att identifiera sektors-
specifika egenskaper som ensamma eller i kombina- 
tion kan utgöra en ökad risk för finansiering av  
terrorism och penningtvätt.

Projektgruppen har även deltagit i samt genom-
fört presentationer på flera FinTech-evenemang samt 
både bjudit in och besökt verksamhetsutövare inom 
FinTech-sektorn. Projektplanen för 2020 innefattar 
fortsatta besök och utbildningar hos verksamhets-
utövare och brottsutredande myndigheter i Europa.

”För att projektet ska vara framgångs-
rikt är ett bra samarbete med den 
privata sektorn en förutsättning.”

”Finansiell teknologi är en snabbt 
växande marknad som erbjuder 
innovativa finansiella lösningar 
och tjänster som exempelvis  
mobila betaltjänster. ”
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Lagstiftningen för bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism kan delas upp i

 ¿ det administrativa regelverket, med sin utgångs-
punkt i det fjärde penningtvättsdirektivet vilket 
har genomförts i penningtvättslagen och pen-
ningtvättsförordningen

 ¿ det straffrättsliga regelverket där reglerna främst 
finns i penningtvättsbrottslagen och lagen om 
straff för finansiering av särskilt allvarlig brotts-
lighet i vissa fall. 

Finanspolisens verksamhet, med uppdraget att 
förebygga, upptäcka och effektivt förhindra pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, påverkas av 
lagstiftningen inom både det administrativa och det 
straffrättsliga området. 

Penningtvättsregelverket har under en längre tid 
genomgått förändringar och blivit alltmer omfat-
tande, och 2019 var inget undantag. Under förra 
året överlämnade regeringen flera propositioner som 
direkt rör regelverket till riksdagen.

Ny lagstiftning under 2020
Genom propositionen Skärpta åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism (prop. 2018/19:150) 
har det i penningtvättslagen bland annat tillkommit 
ytterligare kategorier av verksamhetsutövare som 
blir rapporteringsskyldiga till finanspolisen, däri-
bland personer som förvaltar och handlar med virtu-
ella valutor. Det har även införts ett utökat skydd för 
visselblåsare och förbättringar inom det internatio-
nella samarbetet. Finansinspektionen fick under året 
utökat mandat att ingripa vid överträdelser av pen-
ningtvättslagen begångna av utländska kreditinstitut 
och regelverket gällande verkliga huvudmän har för-
tydligats (prop. 2019/20:14 Ingripanden mot utländska 

kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor).
Dessutom har definitionen av viktig offentlig funk-

tion (så kallade PEP) utökats, det nationella samar-
betet och utbytet av information mellan finanspoli-
sen och tillsynsmyndigheterna har stärkts, liksom 
det internationella samarbetet mellan olika länders 
finansiella underrättelseenheter. Det har även förtyd-
ligats att finanspolisen så långt det är möjligt ska ge 
återkoppling till verksamhetsutövare som har rap-
porterat om misstänkt penningtvätt och finansiering 
(se promemorian Vissa förtydliganden i regelverket 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism).

Samtliga förslag trädde i kraft under året eller 
kommer att träda i kraft senast under 2020. 

I lagrådsremissen Ett nytt konto- och värdefacks-
system9 föreslår regeringen att det inrättas ett natio-
nellt datasöksystem som ska göra det möjligt för 
finanspolisen och övriga brottsbekämpande myndig-
heter att snabbt få reda på identiteten hos fysiska och 
juridiska personer som har bankfack eller konton hos 
finansiella företag. Finanspolisens frågerätt utövas 
i dag genom riktade förfrågningar till de finansiella 
företagen. 

Det nya systemet möjliggör att uppgifter om inne-
havare ska vara direkt och omedelbart tillgängliga 
vid en sökning på en teknisk plattform som tillhan-
dahålls av Skatteverket. Förslaget innebär att Finans-
polisen kommer att få ett bättre verktyg att snabbt få 
reda på var personer och företag har bankkonto, och 
kommer att medföra effektivitetsvinster i arbetet för 
att bekämpa penningtvätt och finansiering av terro-
rism. 

9 Förslaget genomför i svensk rätt motsvarande krav i fjärde 
penningtvättsdirektivet (artikel 32 a).

Ny lagstiftning
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Systemet kommer inte att ge finanspolisen tillgång 
till vare sig fler eller andra uppgifter än vad finans-
polisen har rätt att begära från de finansiella före-
tagen idag. Exempelvis kommer uppgifter om till-
godohavanden och transaktioner på konton inte att 
omfattas av systemet. Konto- och värdefackssyste-
met ska regleras i en ny lag som föreslås träda i kraft 
den 10 september 2020. 

Hemställan till regeringen
Polismyndigheten har i en hemställan10 till regeringen 
bett att en översyn görs av reglerna i penningtvätts-
regelverket så att leverantörer av tredjepartstjänster 
antingen själva blir rapporteringsskyldiga, alterna-
tivt att den verksamhetsutövare som använder sig av 
dessa tredjepartsleverantörer ansvarar för rapporte-
ringen av sådan transaktionsinformation som gene-
reras vid användandet av dessa tjänster.

10 Hemställan om författningsöversyn, dnr A540.680/2018.

Föreskrifter för inrapportering i goAML
Verksamhetsutövare är enligt penningtvättslagen 
skyldiga att till Polismyndigheten lämna alla uppgif-
ter som behövs för en utredning om penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Polismyndigheten har, när 
det gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism, bemyndigats att utfärda 
föreskrifter om hur verksamhetsutövarens rapporte-
ring till Polismyndigheten ska göras samt hur uppgif-
ter som Polismyndigheten begär in ska lämnas.11   

Polismyndighetens föreskrifter om rapportering 
och lämnande av uppgifter enligt penningtvättslagen 
trädde i kraft den 16 mars 2020. Föreskrifterna anger 
att verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen är 
skyldiga att skicka in sina rapporter till Polismyndig-
hetens webbportal goAML (se avsnittet om goAML).

11 Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism, 19 § andra stycket.

”Finanspolisens verksamhet, 
med uppdraget att före-
bygga, upptäcka och effektivt 
förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism, på-
verkas av lagstiftningen inom 
både det administrativa och 
det straffrättsliga området.”
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Under 2019 fick finanspolisen totalt 21 709 penning-
tvättsrapporter från 285 unika anmälningspliktiga 
verksamhetsutövare. Detta är en ökning på 12 pro-
cent jämfört med inrapporteringen året innan, och en 
ökning på över 110 procent över de senaste fem åren. 

Diagram 1. Antal inkomna rapporter 2015–2019

Ökningen kan bero på att fler verksamhetsutövare 
har blivit anmälningspliktiga under perioden, dels 
genom införandet av lagen (2017:630) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som 
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trädde i kraft i augusti 2017, dels genom efterföljande 
förändringar i denna lag. 

Den största ökningen sker dock inom kategorin 
bank- och finansieringsrörelse, vilket är en trend som 
pågått under flera år. En viktig förklaring är att det 
är en växande sektor, där flera nya aktörer fått till-
stånd att bedriva bankverksamhet. Dessa aktörer har 
dock generellt haft någon annan typ av tillstånd tidi-
gare som även det medfört rapporteringsskyldighet. 
Ökningen av antalet aktörer i banksektorn kan alltså 
inte förklara hela ökningen av det totala antalet rap-
porter. Det är svårt att avgöra om resten av ökningen 
beror på att fler verksamhetsutövare har omvärderat 
sin egen definition för vad de väljer att rapportera i 
och med den tydligare definitionen i lagen, eller om 
den faktiska penningtvätten har ökat. 

Förutom inom bank- och finansieringsrörelse är 
ökningen tydligast inom kategorierna anmälnings-
pliktig finansiell verksamhet och rapportering från 
andra myndigheter. Rapporteringen från kategorin 
yrkesmässig handel med varor är alltjämt på en låg 
nivå.

Finanspolisen i siffror 
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Tabell 1. Antal inkomna rapporter per bransch 2015–201912

2015 2016 2017 2018 2019

Bank- och finansieringsrörelse inkl.  
kreditmarknadsbolag

5 700 9 271 12 169 14 421 16 831

Livförsäkringsrörelse 42 17 32 32 42

Värdepappersverksamhet 7 ..13 .. 10 19

Anmälningspliktig finansiell verksamhet14 473 31 27 166 493

Försäkringsförmedling 4 .. .. .. ..

Institut för elektroniska pengar  
(inklusive ombuds rapportering)

148 392 35 50 39

Fondverksamhet 3 .. .. .. ..

Betaltjänstverksamhet15 3 415 3 124 3 674 3 764 3 045

Alternativa investeringsfonder 0 .. .. .. ..

Konsumentkreditverksamhet 6 46 68 149 185

Bostadskreditverksamhet16 .. .. ..

Fastighetsmäklare 3 .. 6 .. 23

Speltjänstverksamhet 313 325 381 474 481

Yrkesmässig handel med varor17 36 41 55 37 83

Pantbanker16 7 6 6

Revision (godkänd eller auktoriserad revisor eller  
registrerat revisionsbolag)

3 10 8 7 20

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

10 18 9 16 19

Skatterådgivare 0 .. .. .. ..

Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå 4 .. .. .. 6

Jurist, annan oberoende 0 .. .. .. ..

Bolagsbildare, förvaltare etc. 0 .. .. .. ..

Tillsynsmyndigheter 3 37 24 23 19

Annan myndighet (som hanterar kontanter)  
enligt PTL 4 kap 4§ 2 stycket16

47 133 239

TOTALT 10 170 13 322 16 551 19 306 21 709

12 Uppdelningen följer 2017 års indelning i penningtvättslagen, men verksamhetsutövare (företag) kan ha flera olika tillstånd hos 
Finansinspektionen och kan därför ha rapporterat under olika typer av kategorier i finanspolisens webbrapporteringssystem. 
Webbrapporteringen kan inte verifiera att rapporteringen alltid sker under korrekt 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 webbrapporteringssystemet.

13 .. betyder att branschen rapporterade fem eller färre rapporter under året. Rapporterna inkluderas i totalsumman och redo-
visningssättet har använts från och med 2016.

14 Företag som är registrerade hos Finansinspektionen men inte står under deras tillsyn.
15 I kategorin Betaltjänstverksamhet ingår både betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, inkl. valutaväxling.
16 Infördes i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017-08-01.
17 I kategorin yrkesmässig handel med varor ingår auktionsföretag samt företag som handlar med transportmedel, skrot, ädel-

stenar, 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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Dispositionsförbud
Finanspolisen kan fatta beslut om dispositionsförbud 
gällande egendom som misstänks vara föremål för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Disposi-
tionsförbudet innebär ett temporärt förbud att flytta 
eller på annat sätt disponera egendomen. Förbudet 
får gälla i högst två arbetsdagar och ska under den 
tiden prövas av en åklagare. Ytterligare en förutsätt-
ning är att beslut om dispositionsförbud får meddelas 
endast om det är fara i dröjsmål och det skäligen kan 
befaras att egendomen annars kommer att undan-
skaffas. Vidare ska skälen för åtgärden uppväga det 
intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär.

Tabell 2. Antal dispositionsförbud samt totalt värde  

för åren 2015–2019

Antal  
dispositionsförbud

Totalt värde 
(SEK)

2015 72 7 210 685

2016 58 21 461 634

2017 70 15 393 404

2018 96 64 087 514

2019 179 168 362 550

”Under 2019 beslutade Finanspolisen 
om 179 dispositionsförbud till ett 
värde av drygt 168 miljoner kronor.”

Under 2019 beslutade Finanspolisen om 179 dis-
positionsförbud till ett värde av drygt 168 miljoner 
kronor. Detta är en ökning på 86 procent av antalet 
genomförda dispositionsförbud jämfört med året 
innan, samt en ökning med 148 procent de senaste 
fem åren. Summor belagda med dispositionsförbud 
ökade med ca 260 procent jämfört med året innan, 
och ca 2 330 procent på en femårsperiod. Detta beror 
sannolikt på att verksamhetsutövarna och finans-
polisen var för sig och tillsammans 

 ¿ ökat kunskapen om vad som kan beläggas med 
förbud

 ¿ skapat bättre upparbetade rutiner
 ¿ ökat resurserna för att genomföra detta. 

Troligtvis beror det också på en reell ökning, främst 
av inrapporterade bedrägerier, ett förbrott där dispo-
sitionsförbud är ett mycket lämpligt och användbart 
verktyg. 

Brottsanmälningar
Graden av misstanke för att en verksamhetsutövare 
ska rapportera till finanspolisen är låg. Lagen hänvi-
sar till avvikande beteende från vad verksamhetsutö-
varen har anledning att räkna med utifrån sin kund-
kännedom och de produkter och tjänster som denne 
tillhandahåller, alternativt att beteendet inte är avvi-
kande, men kan antas ingå som ett led i penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Syftet med den låga 
misstankegraden är att finanspolisen ska ha möjlig-
het att bedöma rapporter där annan information – 
som verksamhetsutövaren inte har tillgång till – kan 
vara avgörande. Ofta är det information från flera 
olika källor som blir avgörande för fortsatta åtgärder.

En följd av att misstankenivån är så låg vid inrap-
portering är att finanspolisen efter bedömning ibland 
inte vidtar någon ytterligare åtgärd på inkomna rap-
porter. Samtliga inkommande rapporter bedöms 
dock, och en stor del av dem bearbetas.  Den huvud-
sakliga delgivningen som finanspolisen gör är under-
rättelser till andra brottsbekämpande aktörer. I detta 
skede finns det vanligtvis ingen brottsanmälan eller 
pågående förundersökning, varför arbetet omgärdas 
av sträng sekretess. Information utgör ofta en viktig 
men inte ensamt avgörande pusselbit i det arbetet.  

I vissa fall kan dock finanspolisen utifrån informa-
tionen i rapporten göra bedömningen att det redan i 
detta skede föreligger tillräckligt stark misstanke för 
att inleda en förundersökning om brott, vanligtvis 
då penningtvätt. När så är fallet upprättar finans- 
polisen själv en brottsanmälan. Under 2019 upprät-
tade finanspolisen 242 anmälningar om brott. Det är 
en ökning från föregående år, då finanspolisen upp-
rättade 177 brottsanmälningar. 



25

Finanspolisens årsrapport 2019  Vanliga frågor till finanspolisen (FAQ)

?  Vad händer med rapporten när den  
skickas till finanspolisen?

När en rapport kommer in till finanspolisen görs en 
bedömning av rapporten, tillsammans med annan 
information som är tillgänglig för finanspolisen. 
Informationen kan bearbetas och delges till annan 
aktör utanför finanspolisen för att vara en pusselbit 
i deras arbete. 

Den kan också gå vidare till fortsatt handläggning 
inom finanspolisen. Då görs ytterligare inhämtning 
från olika källor, vilket kan leda till att information 
delas med en samarbetspartner eller att en brotts-
anmälan upprättas. Många rapporter används inte 
initialt, men sparas i penningtvättsregistret för att 
kunna tas upp igen om ny information av vikt in-
kommer.

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

för misstanke”?
Bedömningsprocessen kring rapporteringen till 
finanspolisen ska grunda sig i verksamhetsutövarens 
kundkännedom och riskbedömningsarbete. Graden 
av misstanke för att rapportera till finanspolisen är 
låg, där lagen hänvisar till avvikande transaktio-
ner och beteende från vad verksamhetsutövaren har 
anledning att räkna med utifrån sin kundkännedom 
och de produkter och tjänster man tillhandahåller. 
Även aktiviteter och transaktioner som inte är av-
vikande men ändå kan antas ingå som ett led i pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism ska rappor-
teras.

? Ska vi rapportera allt som är avvikande 
eller som vi inte förstår?

Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren ska ha 
sådan kundkännedom att man kan förstå transaktio-
ner och beteenden. Det mest korrekta vid transaktio-
ner eller beteenden som man inte förstår är därför att 
utföra utökade kundkännedomsåtgärder. Efter såda-
na åtgärder kan misstankar ibland avskrivas, och ska 
då inte rapporteras. Andra gånger kan de utökade 
kundkännedomsåtgärderna ge upphov till starkare 
misstankar och då ska dessa rapporteras. Är miss-
tankarna tillräckligt starka så att man bedömer att 
risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism 
inte kan hanteras bör kundrelationen avslutas, eller i 
vart fall bör kunden nekas tillgång till de tjänster som 
missbrukas.

Grundregeln är också att rapporteringen ska ske 
skyndsamt. Det innebär att man ibland inte kan vidta 
ytterligare kundkännedomsåtgärder innan rappor-
teringen. Sådan bör då ske efter rapporteringen, och 
ligga till grund för fortsatta åtgärder.

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

Nej, enligt 4 kap. 9 § i penningtvättslagen (2017:630) 
har rapporterande verksamhetsutövare tystnadsplikt 
och får inte för kunden eller någon utomstående obe-
hörigen röja att en rapport har skickats in till finans-
polisen. Informationen för dock delas med bland 
annat tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande 
myndigheter samt under vissa villkor inom koncer-
nen, vilket man kan läsa om i 4 kap. 9 § andra stycket 
penningtvättslagen. 

Vanliga frågor till finanspolisen (FAQ) 
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? Är en anmälan till finanspolisen en brotts-
anmälan?

Nej, en penningtvättsrapport och en brottsanmä-
lan är inte samma sak. En penningtvättsrapport har 
lägre misstankegrad än en brottsanmälan. På grund 
av den låga misstankegraden är uppgifterna före-
mål för stark sekretess, och finanspolisen är därför 
enda aktören som har tillgång till informationen. En 
brottsanmälan kan dock upprättas av finanspolisen 
efter att en penningtvättsrapport har bearbetats, om 
det finns tillräckliga skäl för en sådan anmälan. 

Ett genomfört bedrägeri ska polisanmälas. En 
rekommendation är att den utsatta kunden gör detta 
direkt på polisens webbplats (https://polisen.se/utsatt-
for-brott/polisanmalan/) alternativt till polisens tele-
fonnummer 114 14. Därefter skickar verksamhets-
utövaren in en penningtvättsrapport om bedrägeriet. 
Hänvisa gärna i denna till brottsanmälans K-nr så att 
övrig information av vikt från penningtvättsregistret 
enkelt kan delges förundersökningen.

? Ska vi rapportera när vi väljer att inte  
genomföra en transaktion?

Ja, enligt 4 kap. 3 § andra stycket i penningtvättslagen 
(2017:630) ska en rapport göras även om transaktio-
nen inte genomförts. Detsamma gäller om man valt 
att avbryta en kundrelation på grund av risken för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

? Om vi får en fråga från finanspolisen på 
en person, ska vi sedan rapportera den 

personen till er?
En fråga från finanspolisen är inte detsamma som en 
misstanke om brott. 

Om ni som verksamhetsutövare efter en förfrågan 
från finanspolisen granskar er kund och denne avvi-
ker från vad ni kan förvänta er enligt kundkännedo-
men och misstanke uppstår ska ni rapportera som 
vanligt. Om ni å andra sidan vid en sådan granskning 
inte kan se att kundens transaktioner eller beteenden 
avviker eller ger upphov till misstanke ska kunden inte  
rapporteras.

? Kan man rådfråga finanspolisen om en 
kund ska penningtvättsrapporteras?

Finanspolisen kommer inte att tillhandahålla några 
råd gällande enskilda fall utan endast ge råd i gene-
rella termer.
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